
Je středa 7. září a přednáška Jana Šép-
ky se pomalu chýlí ke konci. Přeplněný 
kostel svaté Rodiny diskutuje o dalších 
architektových dílech podobně ne-
tradičních jako projekt, který přivezl 
do  Budějovic. Nakonec se ale debata 
stáčí k tomu, co všechny zajímá nejví-
ce: „A co má být ta zakrytá kašna?” 

Dvě roviny
Projekt není jednoúčelový a potvrzuje to 
i samotný název: Vnímání. V prvé řadě se 
autor ptá, jak vnímáme či nevnímáme do-
minanty veřejného prostoru. Pokud okolo 
kašny chodíme do školy, je jasné, že jí kaž-
dý den nevěnujeme pozornost a umělec-
kou hodnotu, kterou v  sobě skrývá, vní-
máme snad už jen podvědomě. Ohrazení 
kašny je tedy cesta k uvědomění způso-
bem „až když ji ztratím, uvědomím si, jak 
ji mám rád”. Důležitou součástí projektu 
je ale možnost přijít ke  kašně a  vidět ji 
odděleně, mimo prostor velkého náměs-
tí. A stojí to za to: zvuk vody je najednou 
mnohem silnější, než když se rozprostře 
po celé ploše a stísněný kruhový prostor 
připomínající malé nádvoří dodává kašně 
velikost a  mohutnost. A  ještě jedna věc: 
kdy naposledy sis sedl na lavičku ke kaš-
ně, aniž bys k ní byl zády? 
 „Bude tedy váš další projekt natření 
Černé věže na  růžovo?” během debaty 
po  přednášce se mnozí nebojí ani vtip-
kovat. Přetření se prý zatím nechystá, 
ale na  další projekty se můžeme těšit 
v  Domě umění. Mnozí si neuvědomují 
druhou rovinu Vnímání, která je důležitá 
stejně jako zakrytí kašny: odkrytí něčeho 
skrytého. Most ke  kašně vede záměrně 
z Domu umění, z poměrně skryté galerie, 
která jako kašna přináší Budějovicím kul-
turní a umělecké vyžití. Někomu to může  
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Milí čtenáři,
asi to znáte. Člověk se občas pro něco nadchne a najednou je tam, kde by to nikdy ne-
čekal. Něco takového můžeme říct i my o naší nové roli ve Vedneměsíčníku. Ačkoliv nás 
čeká maturitní ročník, který – jak nás všichni svorně straší – bude zřejmě nejnáročnější, 
neuměly jsme prostě říct NE. Pokusíme se ale noviny vytvářet s takovou láskou a péčí, 
jako tomu bylo u předchozích šéfredaktorů (tedy u většiny :D).
 V tomto čísle bychom vás, kromě nových redaktorů, rády upozornily ještě na  jednu 
změnu. Začali jsme spolupracovat s organizací Fokus, která pomáhá lidem s duševním 
onemocněním se zapojením do  běžného života. Dalším cílem je překonání stigmat 
a předsudků. A nejlépe začít rovnou u sebe. Proto se klienti Fokusu stali našimi plnohod-
notnými redaktory. Tito lidé mají na srdci spoustu věcí, jež by rádi předali dál. Právě teď 
přišla jejich příležitost. Je třeba si vážit nadšení, energie i emocí, které vkládají do svých 
příspěvků.
 Do nového školního roku vám přejeme hodně síly a spoustu nových zážitků. Rozhlí-
žejte se kolem sebe, vrhejte se do věcí, které vám dělají radost, nejlépe po hlavě, a nedo-
pusťte, aby vám něco proklouzlo mezi prsty. Nakonec každá výzva vás posune o krůček 
dál. A za redakci slibujeme, že jsme se vynasnažili, abychom Vám začátek podzimu co 
nejvíce zpříjemnili.

Dáša Šamanová a Leona Hájková, šéfredaktorky               
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V n í m á n í  
není jen o zakryté kašně

Kolín, Pardubice, Ostrava, Olomouc, Zlín, 
Brno, Jihlava a  teď i  České Budějovice. 
To je jen zlomek ze spousty měst, kte-
ré se staly součástí projektu Houpačky 
ve městech. V minulosti jste měli šanci vi-
dět nebo si zahrát někde ve městě na pi-
ano, teď se můžete jít na Sokolský ostrov 
zhoupnout.
 Vše je pod taktovkou většího pro-
jektu s  názvem BU2R, do  něhož spadá 
Kulturní jádra. Ten se snaží podporovat 
projekty ve  městech. Houpačky mají 
na  svědomí Matěj Beránek a  Matěj Kře-
ček, kteří aktivně objíždějí města po celé 
České republice a snaží se, aby byly ob-
sazené všechny kraje. „Já jsem jenom in-

stalatér,“ sdělil zmiňovaný Matěj. Pokud 
máte chuť na  vylepšení svého města, 
můžete se přihlásit na  webu kulturnija-
dra.cz. „Je to spolek aktivních lidí, zapojit 
se může každý,“ vysvětlil Matěj. Projekt je 
prý zajímavá věc, pozitivní zásah a navíc 
způsob, jak si možná něco málo přivydě-
lat.
 Otázkou je, jak dlouho nám na Sokol-
ském ostrově houpačka vydrží. „Nedělá-
me si iluzi, ale i  kdyby to někdo sundal 
za  týden, projdou kolem toho stovky 
lidí,“ dodal Matěj Beránek. Proto neváhej-
te a co nejdříve se jděte zhoupnout.

Kristýna Mrázová
/ Foto: Matěj Křeček

Houpačky Ve městecH
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Co si člověk vybaví pod pojmem „kos-
tel“? Téměř nikomu na mysli jako první 
nevytane prostor pro  pořádání kultur-
ních akcí. Tuto jedinečnou vlastnost má 
kostel Svaté rodiny, kde se 7. září konala 
další ze zajímavých přednášek. Tento-
krát kostel poskytl prostor výbornému 
architektu Janu Šépkovi. 
 O  umělecké konstrukci, která byla 
vystavena kolem Samsonovy kašny, se 
hovořilo dlouho, ale tato inscenace ku-
podivu nebyla hlavním tématem před-
nášky. Jan Šépka představil celkový 
průřez své dosavadní tvorby. Po pravdě 
jsem ani netušila, jak moc je práce ar-
chitekta demotivující. Jen jeden z deseti 
projektů (v Šépkově případě) je oprav-
du realizován. I přesto, že se často jedná 
o velmi kontroverzní stavby, je hlavním 
důvodem jejich nerealizace ve  většině 
případů nedostatek financí. 
 K jeho velkým inspiracím patří umě-
lecká díla jiných, převážně abstraktních, 
surrealistických až snově založených au-
torů a samozřejmě také příroda. Na roz-
díl od  dřevěné instalace kolem kašny 
jsou například odpočinkové místo Po-
koj v přírodě či šumavské stezky u ves-
nice Modravy Šépkovými díly trvalými. 
Pokud tedy ještě nemáte nic napláno-
váno na víkend, neváhejte a vydejte se 
tam. Architekt na  zmíněných místech 
zkonstruoval železné lavičky se stoleč-
ky inspirované přírodou, které jako na-
blýskaný drahokam leží vedle řeky a tím 
zpestřují okolní tvář šumavské krajiny.
 K  dalším Šépkovým pracím patří 
úpravy Horního náměstí v  Olomouci, 
Jiřského náměstí na Pražském hradě, zá-

meckého návrší v Litomyšli nebo třeba 
Arcidiecézní muzeum v  Olomouci, vila 
v Berouně, vila Hermína či návrh Národ-
ní knihovny v Praze.
 S dovolením pár řádek věnuji dvěma 
kruhům a dřevěnému mostku, které se 
momentálně nachází na  náměstí. Než 
tento umělecký počin zavrhnete, běžte 
se podívat dovnitř. Nedokážu pochopit, 
jak mystičnost místa mohla být tímto 
„plotem“ tolikrát znásobena. Jakmile 
začnete sestupovat ke kašně, začne vás 
polévat jakýsi klid. Vnímáte tvary soch, 
prýštění vody… Najednou vás nic neru-
ší a pohled na kašnu je jaksi intimnější 
než za každodenního ruchu centra. Díky 
prožitku z výstavy Vnímání určitě ocení-
te jedinečnosti této památky i vy.
 Samozřejmě, že právě kvůli třítýden-
nímu zakrytí Samsonovi kašny na konci 
přednášky mezi ostatními otázkami 
padly i  nespokojené (někdy i  dosti ne-
vhodné) poznámky zarytých „Budějčá-
ků“. Šépka je ale velmi duchovně zalo-
žený člověk, který je schopen přeměnit 
atmosféru svých obrazů ve  skutečnost 
pomocí architektury a  následně posta-
vených objektů. Proto se snažme být 
méně kritičtí, více tolerantní a otevření 
k  novým věcem. Tento projekt přivádí 
k  zamyšlení nad tím, nakolik si vážíme 
budějovické chlouby a  co bychom dě-
lali, kdyby byl Samson zničen či jakkoliv 
poškozen. Nemusíme se ale vůbec bát, 
že by nám naše nádherná kašna pod 
dočasným poklopem zmizela nadob-
ro, protože Jan Šépka umí mnoho, ale 
opravdová kouzla nikoliv.

Jana Procházková

Nejen 
o architektuře

připadat jako obyčejná reklama, ale je 
nutné podotknout, že přínos Domu umě-
ní je často buď úplně neznámý, nebo ne-
doceněný. Po projektu Vnímání například 
Dům umění představí dvojici v zahraničí 
velmi oceňovaných architektů Adama Ca-
rusa a Petra St Johna s výstavou speciálně 
připravenou pro tuto malou budějovic-
kou, téměř neznámou, galerii! A  stejně 
jako na Vnímání a všechny ostatní výstavy 
bude vstup zdarma. 

Třetí rovina
Věrní uživatelé sociálních sítí si určitě 
všimli bouřlivých debat, které projekt 
Vnímání vyvolal jak na  jaře po  oznáme-
ní záměrů, tak znovu i  teď na  podzim. 
„Hnus, rozřežu to motorovkou…”, „Chu-
dáci turisté, nebudou si moci vyfotit 
panorama náměstí…”, „Škoda toho dře-
va…”, „Nechápu, proč město utrácí za ta-
kový blbosti…”. Po krátkém nastudování 
projektu by mnoha uživatelům vypadly 
argumenty: město Domu umění na Vní-
mání nepřispělo žádnou další částkou 

(kromě pravidelných ročních příspěvků 
galerii); dřevo z  konstrukce bude vráce-
no firmě, která trámy zapůjčila, aby bylo 
dál využito; zástěna má i  bezbariérový 
přístup a  tak dále. Nicméně, negativní 
názory jsou stejně důležité jako ty kladné 
- dalším cílem projektu je vyvolat diskuzi 
o  umění a  veřejném prostoru. Kontro-
verzním zakrytím kašny se mnoho obča-
nů vzbudilo a začalo se ptát i odpovídat: 
jak chci, aby vypadalo naše náměstí? Vadí 
mi třítýdenní obrovský černý „bazén” ko-
lem kašny, nebo mi vadí nové obchodní 
centrum, které tu bude na věky? A je ná-
městí pro lidi, nebo je to spíš parkoviště 
pro auta? Bylo by dobré, abychom dis-
kuzi udrželi a  dokázali odpovědi měnit 
v realitu. 
 Je půl sedmé a  je čas přesunout se 
k samotné kašně. Na konci diskuze autor 
dodává: „Projekt splnil svůj účel už dávno. 
Chtěli jsme rozpoutat diskuzi a to se po-
vedlo.” Nepřestávejme a diskutujme dál.

Zuzka Orlová
/ foto: Adam Ploc

V  rámci vzdělávacího programu Jeden 
svět na  školách, zastřešeného spo-
lečností Člověk v  tísni, do  škol zamířil 
projekt Studentské volby. Do  šesté-
ho ročníku se v  souvislosti s  letošními 
podzimními volbami do  zastupitelstev 
krajů zapojily střední školy z  celé Čes-
ké republiky. Jejich studenti si vyzkou-
šeli, jak to vypadá u  skutečných voleb, 
s opravdovou volební komisí a hlasova-
cími lístky.
 Mezi 254 zúčastněných škol pa-
tří gymnázia, střední odborné školy 
i učiliště, které se do projektu zapojily 
dobrovolně a  stejně dobrovolná byla 
také i účast studentů ve volbách. Volit 
mohli studenti starší 15 let a  voleny 
byly politické strany, hnutí a  koalice 
skutečně kandidující do  zastupitel-
stev krajů v řádných volbách. Student-
ské volby jsou plně hrazeny z  grantu 
MŠMT ČR.
Cílem této akce je naučit mladé lidi 
orientovat se ve  volebním systému, 
vyhledávat si informace, nepodléhat 
populismu a  především zvýšit jejich 
zájem o  politické dění. „V  souvislos-
ti se školní výukou často zaznívá, že 
„politika do  škol nepatří“. Pro mnohé 
to je jakési zaklínadlo, požadavek bez 
racionálního obsahu. Přitom z  našich 
opakovaných výzkumů zpracovaných 
agenturou Median vyplývá, že škola 
nedostatečně reflektuje aktuální té-
mata, problémy a  výzvy současného 
světa. Na otázku „Co je pro vás nejčas-
tější zdroj informací o  společenských 
a  politických tématech?“, se škola 

v žebříčku možností ocitá vždy na po-
sledním místě, za televizí, internetem, 
rodinnými příslušníky, dalšími médii, 
kamarády a známými,“ uvedl na webu 
jsns ředitel Jednoho světa na školách 
Karel Strachota další důvod, proč po-
řádat ve školách volby „nanečisto“.
 Na  Biskupském gymnáziu se do  si-
mulace během prvních dvaceti minut 
zapojilo přes šedesát studentů, celore-
publikově pak 31  867 studentů. „Roz-
hodla jsem se zúčastnit, protože už je mi 
osmnáct, letos tedy budu poprvé volit, 
a chtěla bych se podílet na nějaké změ-
ně,“ vysvětluje maturantka Magdaléna 
Machulová. „Něco se může změnit, jen 
když půjdeme volit opravdu všichni,“ 

dodává student 3.N Valdemar Vokálek. 
 V Jihočeském kraji byly volby simu-
lovány na  jedenácti gymnáziích, osmi 
SOŠ a  pěti SOU. Konkrétně na  Biskup-
ském gymnáziu zvítězila strana PRO 
JIŽNÍ ČECHY - Starostové, Hnutí Ob-
čané pro Budějovice (HOPB) a TOP 09, 
na  druhém místě se umístila KDU-ČSL 
a  bronzovou příčku obsadila Česká pi-
rátská strana, tedy stávající opozice. Po-
dobně dopadly výsledky i v celém kraji. 
Jen místa si prohodila koalice a  piráti 
a  trojici doplnilo hnutí ANO 2011. Na-
opak na středních odborných učilištích 
byla zaznamenána velká podpora ex-
trémistických stran. 

Anna Tušlová / foto: Martin Volný

„něco se může změnit, jen když 
půjdeme volit opravdu všichni.“

Florbal je jedním z  nejmladších ha-
lových kontaktních sportů vůbec 
a za jeho kolébku je už dlouhá léta po-
važována Skandinávie. Již méně zná-
mým faktem však je, že florbal vznikl 
ve  Spojených státech, konkrétně v  to-
várně na plasty Cosom ve státě Minne-
apolis. Zdejší dělníci měli k  dispozici 
plastové hokejky vlastní výroby, kterými 
se oháněli již v  roce 1958. Tehdejší ná-
zev byl floorhockey. Co ovšem nesmím 
opomenout je, že největšího rozkvětu 
se florbalu dostalo ve  Švédsku, kam 
byly přivezeny již výše zmíněné plas-
tové hole. Na počátku 70. let Švédi ob-
jevovali kouzlo hry, která dostala nový 
název a sice innebandy. Tehdy tuto hru 
praktikovali v  letním období přede-
vším švédští hokejisté. Dnešní podobu 
florbalovému míčku paradoxně nedali 
florbalisté, ale baseballisté, kteří s plas-
tovým děrovaným míčkem podobných 
rozměrů trénují v zimním období v hale. 
Ke  kompletnímu sjednocení veškerých 
pravidel došlo v roce 1968, který je úzce 
spjat se založením Mezinárodní florba-
lové federace. 
 Již z  této skromně popsané, ale ji-
nak rozsáhlé historie florbalu je více než 
patrné, že se skutečně jedná o  sport, 
který má velké ambice se dále rozvíjet. 
Dnes je to právě Švédsko, které udává 
směr v  jeho vývoji a  které má zároveň 

nejvíce registrovaných hráčů na světě.
V  současné době má Česká republika 
74 039 registrovaných hráčů, kteří mají 
na výběr ze 463 klubů. Tyto cifry posou-
vají Českou republiku na  druhé místo 
za úřadující Švédsko, které má 118 756 
registrovaných aktivních hráčů v  1030 
klubech. I následující Finsko a Švýcarsko 
se stále pohybují ve  vysokých číslech. 
U ostatních zemí, jakými jsou například 
Norsko, Slovensko či Lotyšsko počet 
hráčů nedosahuje často ani pěti tisíc. 
 A teď něco málo k pravidlům. Flor-
bal se hraje nejčastěji na hřišti o rozmě-
rech 40 x 20 m, jehož rozměry udávají 
z každé strany mantinely o výšce 50 cm. 
Proti sobě nastupují dvě družstva s pěti 
hráči v poli a  jedním brankářem. Větši-
nou se hraje na  tři útočníky a dva brá-
nící hráče. Branky jsou 160 cm široké, 
115 cm vysoké, hluboké 65 cm v  dolní 
části a 40 cm v horní části, která je navíc 
opatřena měkkou obvodovou a chytací 
sítí. Hraje se na  3 x 20 minut s  deseti-
minutovou přestávkou mezi třetinami. 
Tento limit však platí pouze u  elitních 
soutěží, u  mládeže a  v  nižších soutěží 
jsou časy nižší.
 V  posledních letech se tento sport 
raketově posouvá vzhůru, což ostatně 
dokazuje i žádost Mezinárodní florbalo-
vé federace o zařazení florbalu na LOH 
v roce 2020 v Tokiu.         Tereza Plávková

Florbal pod lupou (NE) MLČ!

Spojit lidi, kteří tvoří, a  těm, kteří tvoří, 
ale bojí se to ukázat, dát možnost tvořit 
anonymně. Takový je záměr studentky 
Biskupského gymnázia Jitky Řehořové.
„Často jsem se setkávala s  lidmi, kte-
ří mi říkali, že jsou různým způsobem 
umělecky aktivní, ale bojí se s tím vyjít 
ven,“ vysvětluje Jitka. Proto oslovila své 
kamarády a společně sestavili program, 
který představí 11. října v kostele sv. Ro-
diny.
 „Hodně mi s  organizací pomohla 
Mai Nguyen a Vojta Liebl. Všichni jsme 
tomu obětovali část prázdnin, oslovo-
vali účinkující. Vojta nám navíc nakreslil 
nádherné plakáty, pomohl s organizací 
a  přidal spoustu nápadů,“ představuje 
zásluhy Jitka. 
 Návštěvníci si mohou nejen přijít 
poslechnout mladé hudebníky, ale také 
podebatovat nad různými tématy. K vi-
dění budou také obrazy mladých, ně-
kdy i anonymních umělců.
 ,,Myslím si, že program je opravdu 
nabitý a  zajímavý. Návštěvníci se mají 
rozhodně na  co těšit,“ zve s  úsměvem 
Jitka Řehořová.

Sára Nikola Lučanová
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Dostupným cílem v okolí je Karlův Hrá-
dek, 16,5 kilometrů vzdálený od  Čes-
kých Budějovic. Karlův Hrádek má po-
hnutou historii. Jak název napovídá, dal 
jej vystavět Karel IV. ke  svému odpo-
činku. Brzy byl opuštěný a zůstalo z něj 
jen několik zdí. Stojí nedaleko užívané 
cyklostezky České Budějovice-Hluboká 
n. Vltavou-Purkarec, pouhé 2 kilometry 
od  Purkarce. Odbočuje tam i  turistická 
značka.
 Karlův Hrádek jsem objevila už dáv-
no díky kamarádům, se kterými jsme 
na něm pořádali jeho dobývání pomo-
cí papírových koulí. Nebyli jsme děti, 
ale rozhodně jsme se při tom vyřádili. 

Vyrobili jsme každý své koule a  štít. 
Na samotnou akci jsme v polovině října 
jeli na lodích a umíte si představit to po-
zdvižení. Většina lidí už tou dobou cho-
dila v teplých bundách.
 Cyklostezka na  Hlubokou je velmi 
známá, používáná a  rovinatá. Jen úsek 
od  Hluboké k  Purkarci, kde je třeba 
projet Hlubokou k  mostu v  Podskalí, 
vede po běžné silnici. Dále se pokračuje 
po červené turistické, kde je terén vhod-
ný spíš pro vyježděné cyklisty. Stezka je 
méně využívaná a velmi členitá. Příroda, 
která cyklostezku obklopuje však na ná-
mahu stojí.

Jitka Stojanová / foto: Martin Volný

Kdykoliv se při svém téměř měsíčním pobytu v Turecku podívám na domá-
cí zprávy, čtu o vraždění Kurdů tureckou armádou a o útocích na PKK (za-
kázaná Strana kurdských pracujících, kurdští rebelové, pozn. redakce), která 
je vyobrazena jako nevinná organizace usilující o blaho kurdského národa. 
V komentářích na sociálních sítích čtu o krvežíznivých Turcích a teroristovi 
Erdoğanovi. Nechápu proč česká a evropská média vysílají tyto dezinformace 
do společnosti, i proto jsem se rozhodl nějaké Kurdy vyhledat a zeptat se, jak 
to s PKK vlastně je, a jak se jim v Turecku žije.

Žijete a studujete v Konyi, což je v očích Turků jedno z nejvíce konzervativ-
ních měst v celém Turecku. Jak se Vám zde jako Kurdovi žije?

„Nemám tady žádný problém, nikde v Turecku jsem neměl. Žiju zde a mám 
práva jako jakýkoliv jiný turecký občan.“

Zažil jste Vy nebo někdo z Vašich přátel někdy nějaký případ diskriminace 
ze strany tureckých občanů či policie, potažmo státních úřadů?

„Úřady se k  nám chovají stejně jako k  Turkům. Považte, mluvíme turecky, 
žijeme v Turecku, volíme turecké strany a jsme muslimové. To, že mluvíme 
také kurdsky, z nás občany druhé kategorie nedělá.“ 

Jaký je postoj Kurdů k republice Turecko? Jaké politické strany Kurdové volí?

„Poslední roky něco přes polovinu Kurdů volí AKP a Erdoğana. Spousta věcí, 
včetně postavení Kurdů, se za jejich vlády zlepšila. Zbytek je rozdělen mezi 
ostatní turecké strany, ty kurdské moc lidí nevolí. Není důvod nevolit turecké 
strany, potažmo AKP, jsme spokojení s jejich prací.“
 
Myslíte si, že je PKK teroristickou organizací? Co si o  PKK myslí kurdská 
společnost? Co jiného by to bylo? 

„PKK je na seznamu teroristických organizací v USA i ve všech evropských 
zemích. Proto také nechápu chování Evropy. Neostýchají se podporovat PKK, 
třeba zásilkami zbraní a munice. Nebo teď se konal jakýsi summit v Němec-
ku. Recep Tayyip Erdoğan nebyl přizván, zatímco vůdce PKK zde měl proslov. 
Jinými slovy, legitimní prezident demokratické země nebyl přizván, zatímco 
terorista zde promlouval k lidu a děkoval Německu za podporu. Kdysi v prvo-
počátcích za Kurdy možná bojovali. Ale dnes tomu tak rozhodně není. Vlast-
ně je to vůbec třeba dneska bojovat? V Turecku jsou Kurdové rovnoprávní 
občané. V Iráku mají autonomní Kurdistán a je to nejvyspělejší část. Všechny 
ty atentáty v Turecku. Je tohle ta správná cesta vydobýt si lepší práva? V čem 
je bomba od Kurda jiná než bomba od teroristy z  ISIS? V ničem, obě zabíjí 
nevinné lidi. U PKK dokonce vlastní lidi, jelikož za to, že PKK nepodporujeme, 
na nás směrovaly ze strany PKK bombové útoky.“

Souhlasíte s tím, že turecká armáda vede ofenzívu mimo ISIS také proti PKK?

„Ano samozřejmě. Někdo pořádek udělat musí a ze strany Turecka jde pouze 
o sebeobranu, terorismus už je zde neúnosný.“ 

Jak vidíte budoucnost Kurdů v Turecku a v dalších zemích?

„Já doufám, že jenom lepší. Za posledních cca deset let se náš život velice 
zlepšil a já doufám, že tomu tak bude i nadále.“                              

Roman Jordán

Každý, kdo byl ve více než jedné bývalé 
Sovětské republice (vyjma pobaltských 
států), může potvrdit, že tyto země mají 
mnoho společných rysů. Ruská auta, 
staré továrny, ekonomiku zaměřenou 
na  těžký průmysl. Zkrátka duch SSSR 
je zde stále vidět. Tyto země spojuje 
i  ještě jedna další věc. A to je, zejména 
u mladých, nelibost k Rusku. Z těch ex-
trémních příkladů lze uvést Gruzii nebo 
Ukrajinu. Avšak v Arménii tento posled-
ní aspekt nenajdete.
 Na  začátků července jsem odletěl 
do  Jerevanu (s  přestupem v  Moskvě, 
kde mě zaujala například velmi kreativ-
ní trička s potisky prezidenta Vladimíra 
Putina vyobrazeného jako zachrán-
ce světa) na  velmi specifický projekt 
Erasmus+. Už první chvíle v  Jerevanu 
mě příjemně překvapily. Typické měs-
to bývalé SSSR. Na  jedné straně levná 
a na druhé straně čistá a přitažlivá me-
tropole, i když plná starých automobilů 
sovětské výroby. V  Arménii se platí ar-
ménským dramem (jedno euro je zhru-
ba 450 dramů) a  jízda maršrutkou vás 
vyjde na 100 dramů a 3-5km jízda taxi 
na cca euro. Nejdražší cigarety pak stojí 
něco málo přes 600 dramů. Taková kra-
bička Marlboro vyjde na méně než euro. 
Jak už to ke škodě Čechů bývá, pivo je 
jednou z  těch dražších komodit, vyjde 
na  cca euro. Arméni jsou také velice 
přátelští a rádi vás pozvou na posezení 
s ruskou vodku a šašlikem. 
 Jistě je vám známa genocida, kte-
rou provedla Osmanská říše v  roce 
1915 na  Arménech. Uvádí se, že při ní 
zahynulo až milion a půl Arménů. V Je-
revanu stojí nejen nové muzeum, jehož 
návštěvu doporučuji, ale i  památník 
připomínající tuto strašlivou událost. 
Dodnes pochopitelně Turecko nemá 
v  Arménii zrovna perfektní pověst, na-
víc když arménský národní symbol hora 
Ararat (stejně se jmenují například i ar-
ménské cigarety, pivo, arménský koňak 
či arménští mužové) leží na  tureckém 
území. Na  straně druhé tu máme Ar-
ménii pod křídly Sovětského svazu. Měl 
jsem možnost být několik dní v horách 

i na venkově. Kdyby zde nebyly nápisy 
v  arménském jazyce a  pivo Ararat, asi 
bych těžko poznal, v  jaké zemi vlast-
ně jsem. Hory plné starých, často ne-
funkčních elektráren, továren, zastaralá 
infrastruktura a  strašlivý nepořádek. 
Jediné automobily k  vidění byly pře-
vážně ruské volhy, lady či nivy. Kam se 
oko podívalo, vše staré, dosluhující, 
ošklivé. Peníze nikde. Kromě Jereva-
nu a  historických památek (převážně 
staré kláštery či antické budovy) jsem 
nikde arménský národ, kulturu či tra-
dice nepocítil. A  tady vyvstává otázka. 
Kdo ublížil Arménskému národu více? 
Osmané nepochybně, ale národ přežil. 
Co se týče kultury a tradice, léta v SSSR 
arménský národ dle mého názoru přežil 
jen velmi omezeně. Proč Arméni cítí to-
lik nenávisti k Turecku je jasné, ale proč 
tolik sympatií k  Rusku, které podle mě 
Arménii ublížilo i více? Možná proto, že 
Rusko je v jejich očích ochráncem jejich 
křesťanské víry před všudypřítomným 
islámem. Dokonce i hranice mezi Turec-
kem a Arménií střeží ruská armáda. 
 Mezi nejznámější pokrmy patří 
šašliky, chléb lavaš, chačapuri (známé 

především v Gruzii) nebo závitky ve vin-
ném listě (podobné turecké Dolmě). 
Okusit můžete třeba i boršč. Co si z Ar-
ménie určitě přivezete je výtečný ko-
ňak Ararat. Možná si někdo vzpomene 
i na návštěvu Miloše Zemana v Arménii. 
V  muzeu koňakárny Ararat leží soudek 
s  jeho jménem, který mu byl věnován 
u  příležitosti právě této návštěvy, po-
chopitelně plný a  zapečetěný. Nachází 
se zde i místnost se sudem koňaku, kte-
rý bude otevřen až poté, co bude vyře-
šena otázka Náhorního Karabachu, což 
je území, o které se Arménie pře s Ázer-
bájdžánem (nedávno zde proběhla 
šarvátka mezi ozbrojenými složkami 
obou zemí). V minulosti svůj soudek ob-
držel i Lech Wałęsa nebo třeba Alexan-
dr Lukašenko. I proto by toto muzeum 
arménského koňaku nemělo chybět 
na  vašem itineráři (vstupné obsahující 
prohlídku a  ochutnávku dvou koňaků 
činí cca 5000 dramů). 
 Arménii určitě stojí za  to navštívit. 
Nebál bych se ji označit za takové malé 
exotické Rusko, ale o tom už si udělejte 
vlastní obrázek na místě.

Roman  Jordán/ foto: Roman  Jordán

Divadelní drama Racek od Antona Pav-
loviče Čechova se rozhodla ztvárnit 
skupina mladých herců z  Českých Bu-
dějovic (Homo Theatrális) pod vedením 
Václava Alexi (Free Hate). 
 Upřímně, z  toho co jsem slyšela 
od  účinkujících v  období nacvičování, 
jsem tak trochu předpokládala, že di-
vadelní pojetí bude mnohem více al-
ternativní, odlehčené a  bude se méně 
držet předlohy. Avšak opak byl prav-
dou. K mému velkému překvapení jsem 
z  představení odcházela s  pocitem, že 
jsem opravdu zhlédla klasické divadelní 
drama, a to ve velice seriózním podání. 
Mohli jsme sice v průběhu hry zaregist-
rovat i několik vtipných momentů, které 
bychom v dramatické předloze nenašli, 
ale nebylo jich mnoho a  rozhodně ne-
působily nepatřičně. Ba naopak. To mě 
poněkud zarazilo, protože jsem očeká-
vala, že alespoň nějaký takový okamžik 
nastane. Přišlo mi až neuvěřitelné, jak 
spolu jednotlivé scény korespondovaly 
a zapadaly do sebe.
 Premiéra tohoto představení se 
uskutečnila 22. srpna v  Divadle U  kap-
ličky. Ráda bych popsala obsazení hlav-
ních rolí ve hře, ale u Racka je to velice 
těžké. Sice to může znít jako klišé, ale 
v tomto díle opravdu není role, která by 
neměla maximální význam a důležitost 
pro její celkové vyznění. Tomu napomá-
há provázanost všech rolí, ale i to, že se 
na  jevišti objevují téměř stejně často. 
Jeden příběh se prolíná s příběhem dru-
hým a také třetím. A dokonce i čtvrtým. 

To ale na první zhlédnutí nejspíše divák, 
který nečetl předlohu a  nad dílem se 
nezamýšlel (nebo ho nerozebíral), ne-
spatří. Proto tedy rozhodně doporučuji 
si před představením knížku přinejmen-
ším přečíst. A  to i  vzhledem k  ruským 
(pro nás těžko zapamatovatelným a lec-
kdy podobným) jménům.
 Pro mě osobně byli tahouny celého 
představení Nina, kterou hrála Aneta 
Švarcová, dále Treplev, jehož představi-
telem byl Martina Doucha a Arkadinová 
v podání Adély Kalusové, která mi přišla 
naprosto skvělá. V  celém představení 
na jevišti několikrát vystupuje i dřevěná 
loutka, která v daný okamžik zastupuje 
některou z  postav. Například ve  scé-
ně, kdy Arkadinová mění obvaz svému 
synu Treplevovi, bylo nahrazení Treple-
va loutkou prvkem, který celou scénu 
ještě podtrhl a prohloubil. Dalším důle-
žitým prvkem na  jevišti, a vlastně jedi-
nou kulisou, byl kolotoč. Tato nevzhled-

ná a  zdánlivě nepraktická věc měla 
na scéně důležitou funkci - kolotoč fun-
goval jako veškerý nábytek, který bylo 
zrovna třeba ve  hře ztvárnit a  zároveň 
měl symbolizovat především to, jak se 
jednotlivé postavy ve hře neustále otá-
čejí v  kolotoči svého neštěstí a  nejsou 
schopny s tím nic dělat, vystoupit z něj, 
udělat nějakou výraznou změnu, či krok 
ve  svém životě. Důležitý je také obraz 
toho, jak se jednotlivé nešťastné osudy 
postav opakují a  ani generačně nedo-
chází ke změně. Koloběh se opakuje.
 Reprízy se budou hrát na  podzim 
nejen v  Českých Budějovicích, ale také 
v  Praze, Malovicích a  nejspíše i  v  Jihla-
vě. Doporučuji přijít i divákům, kteří už 
představení zhlédli, je totiž možné, že 
ve hře dojde k určitým obměnám, které 
si nebudou chtít nechat ujít. Víc už ale 
opravdu prozradit nemohu. Přijďte se 
prostě přesvědčit na vlastní oči.

Kristýna Haiklová

Neznámá místa českobudějovického okolí
CyKLovýLET NA KARLův HRáDEK 

Kurd Recep Topçu vysvětluje:
„Kurdové PKK nepodporují. 
PKK jsou teroristé.“

racek 

… aneb lehce subjektivní 
recenze a pozvánka

kdo ublížil arménskému národu více? 
turek nebo rus?  
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Jablko nepadá daleko od stromu. Prav-
divost tohoto úsloví naplňuje i  absol-
ventka Biskupského gymnázia, Adéla 
Jonášová. A kdo je tím pomyslným stro-
mem? Nikdo jiný než nejznámější folko-
vá zpěvačka Pavlína Jíšová. Adéla v létě 
vydala své debutové album s  názvem 
Dobrodruh. 
 Pojďme ale na  samý začátek… 
S  hudbou začala už jako malá. „Moje 
první hudební vzpomínka je z  folklór-
ního souboru Malý Furiant, který vede 
moje babička Jiřina Štochlová. Bylo mi 5 
let a já si poprvé našla druhý hlas,“ vzpo-
míná. Doma se však s velkou podporou 
nesetkala. Jelikož se její maminka sama 
hudbou živila, potřebovala doma klid. 
„Doma platilo heslo: Ticho léčí,“ směje 
se zpěvačka a  dodává: „Dnes to sama 
chápu. Je skvělé si občas užít chvíli ti-
cha.“ 
 Záhy následovaly pěvecké soutě-
že, z nichž nejednu vyhrála. A nakonec 
v 18 letech zakotvila v matčině kapele. 
„Momentálně koncertujeme spolu. Buď 
jako duo, každá sama nebo se navzájem 
doprovázíme,“ líčí Adéla. 
 Zároveň se ale chce prorazit i  jako 
sólistka. Jako největší úspěch své kari-
éry považuje album Dobrodruh. Nejde 
však zdaleka o  její jedinou desku. „Ta 
první se jmenovala Teď a tady. Nahrá-
la jsem ji s kapelou a  jsou na ni jenom 
čtyři písničky,“ vysvětluje a  dodává: 
„Nová deska Dobrodruh je ale čistě 
moje dílo. Hudbu i zpěv jsem si nahrála 
sama. Napsala jsem si i  většinu textů., 
autorem dvou je ale Zbyšek Raška. Písní 
je celkem čtrnáct.“ Na desce se objevu-
je i jedno duo. „Jde o poslední písničku 
z alba. Jmenuje se Otec a dcera. Zpívám 
ji s tatínkem,“ vysvětluje.
 Co si ale sama písničkářka ráda po-
slechne? „Z  českých interpretů mám 

ráda Vladimíra Mišíka nebo Zuzanu Na-
varovou. Moc taky teď fandím skupině 
ONI, která vydá album v  prosinci,“ říká 
fanynka této budějovické kapely. Ze za-
hraničních interpretů si ráda poslechne 
Stinga nebo Joan Osborne. „Myslím si, 
že hodně záleží na  tom, co hudebník 
poslouchá. Silně to ovlivňuje jeho tvor-
bu. I u mě je určitě poznat nějaký vliv,“ 
směje se. 
 Hudbu ale studovat nechtěla. „Tři 
roky jsem se věnovala psychologii 
na Jihočeské univerzitě. V Budějovicích 
bohužel na  bakalářské studium psy-
chologie nenavazuje magisterské jed-
nooborové psychologie, a tak jsem na-
konec magisterský titul získala v oboru 
učitelství psychologie pro střední školy 
a výchovy ke zdraví pro školy základní,“ 
přibližuje Adéla.
 Přesto dala nakonec přednost hud-
bě. „V  průběhu roku projezdíme celou 
republiku. V říjnu ale budu koncertovat 
i v Budějovicích. Přesněji v pátek 14. říj-
na v  Horké Vaně,“ zve na  svůj koncert 
s úsměvem. 

Sára Nikola Lučanová

Potkáváte ho nejspíš na chodbách Bis-
kupského gymnázia, ale ve  volném 
čase je z  učitele Petra Puffera hudeb-
ník. Se svým saxofonem vystupuje 
s  kapelou oNI. 16. prosince v  klubu 
River Music Club pokřtí tato skupina 
svou první desku.

Mohl byste nám úvodem říct pár slov 
o kapele?
ONI jsou změnou etikety z původní kapely 
Blueset, která fungovala ve velice podob-
ném složení ještě dávno před tím, než 
jsem do tohohle vlaku naskočil. Ta změna 
nálepky je spjata s kompletní změnou re-
pertoáru, kdy jsme přestali hrát převzaté 
skladby a  začali skládat vlastní tvorbu. 
Na Bandzone je nám prý 116 let, ale to asi 
není pravda. Takže jako ONI třeba 5?
A kdo jsou vlastně ONI?
Fajn kluci. Fakt. :o)  Na bicí hraje Honza Ku-
beš, Tomáš Martíšek a  Fanda Langmann 
hrají na  kytary a  zpívají. Aleš Horák, kte-
rému neřekneme jinak než „Ogar“, hraje 
na  basovou kytaru a  také zpívá. Na  mě 
zbyly dechy…
Jaký je vlastně styl vaší hudby?
No, to je hrozně moc zábavná otázka. To 
je totiž něco, co se nám nedaří zcela na-
definovat a je to předmětem častých spo-
rů. Vysvětlím…  Honzík je skvělý jazzový 
bubeník, Fanda je původně bluegrassový 
hráč, Martíš je lehce dotčen táborovými 
ohni a Ogar je naprostý univerzál s citem 
snad pro všechno. Já hraju někde mezi 
pentatonikou a  bluesovými stupnicemi. 
No a  tohle když smícháte, tak to jedno-

duše zařadit nemůžete.  Chápu ale, že lidi 
chtějí vědět, na co jdou, když míří na náš 
koncert. Tomáš nám naštěstí vždy něco 
vymyslí, takže na FB nám teď visí „jazzroc-
kový vypravěči“. Tak proč ne?
A teď už něco ke křtu desky. Máte připra-
veno i něco speciálního?
Skvělá otázka, teď se konečně můžeme 
prodat… :o) Máme pozvaného i  speci-
álního hosta, Vojtu Urbánka. Na  progra-
mu bude i  pokračování příběhu, jak náš 
baskytarista stěhoval kredenc ze Závrat. 
Jinak je ale organizace trochu v plenkách, 
takže zatím si musíme vystačit s  místem 
a datem. Zbytek v nejbližší době prozradí 
sociální sítě (FB, Bandzone).
Můžete nám prozradit ještě něco o  této 
desce?
Deska vznikla jednoduše – přišli jsme 

do studia, nahráli, vydali. To je vysvětlení 
po  vzoru Julia Cézara v  kostce. A  teď ta 
delší verze, ačkoliv do  značné míry zjed-
nodušená. Deska je takovým průřezem 
naší tvorby od počátků do dneška. O vět-
šinu tvorby z dvanácti skladeb na tomhle 
nosiči se postarala autorská dvojice Mar-
tíš-Ogar, přinejmenším texty jsou oprav-
du jen jejich vlastní tvorba. A  ještě jste 
určitě chtěla něco zajímavého… Možná, 
že to je jen další komerční lákadlo, ale pře-
bal k téhle desce nám navrhla výtvarnice 
Lucie Kacrová. I když se (naštěstí, protože 
to by nás třeba hráli v rádiu) nemůžeme lí-
bit všem, deska bude rozhodně stát za to, 
protože při nejhorším poslouží i  jako su-
per módní designový doplněk do obývá-
ku na zeď. A to prostě chcete! :o)

Dáša Šamanová / foto: Kapela Oni

Když vám tady hned na začátku řeknu, 
že moje recenze do  tohoto čísla bude 
na  album od  Beatles, asi si začnete 
klepat na čelo a ptát se sami sebe, zda 
jsem se nezasekl v  čase. Pravdu však 
budete mít jen částečnou. Reedice des-
ky Live At The Hollywood Bowl by po-
chopitelně bez originálních The Beatles 
nevznikla. Na  druhou stranu je to ale 
horká novinka, která se dostala na pulty 
hudebních obchodů či na eshopy až 9. 
září letošního roku.
 Na  samém začátku recenze asi sto-
jí zato říct, že se nejedná o  studiové 
album, nýbrž o  „živák“. Původní verze 
tohoto alba vznikla v období mezi lety 
1964 a  1965, kdy vrcholila tzv. beatle-
mánie, a  tak se rozhodli manažeři The 
Beatles tuto mánii podpořit natočením 
„živáku“. Bohužel, kvalita originálního 
záznamu byla mizerná, což odsoudilo 
nahrávku k  cestě do  zaprášeného ar-
chivu. Vyšla až po dvanácti letech na LP. 
Letos však spatřila světlo světa její zvu-
kově vylepšená reedice.
 Aktuální reedice zachycující liver-
poolskou formaci na vrcholu jejich prv-
ní, řekněme popové éry vychází poprvé 
i na CD, a to dokonce v remasterované 

podobě. O tu se postaral syn producen-
ta The Beatles George Martina, Giles. 
K tomu se na desce objevují i čtyři do-
sud nevydané písně.
 Jelikož se jedná o  již zmiňovaný „ži-
vák“, musíte se na  kvalitu hudby dívat 
trochu jinak, než jak jste zvyklí ze stu-
diových alb, kde podávala kapela abso-
lutně čisté a dokonalé výkony. Jednak je 
to způsobené mnohem menší kvalitou 
záznamové technicky té doby a jednak 
i nasazením hudebníků při vystoupení. 
Není proto žádným překvapením, že ti 
sluchově bystřejší z vás zaslechnou i ně-
jaký ten falešný tón. To, co ale ze živáku 
dělá hudební klenot, je syrové nasazení 
pro věc. Na studiovce to nenajdete.
 Na  desce se setkáme s  průřezem 
prvními pěti alby kapely. Trochu bizar-
ně může znít, když kapela jako žhavou 

novinku představuje píseň „Help!“, která 
v  tracklistu následuje další „absolutní 
novinku“ „A Hard Day‘s Night“. Uspořá-
dání skladeb nectí v  žádném případě 
kontinuitu jejich natočení. Má ale vyvo-
lat představu, jak mohl asi vypadat kdy-
si koncert této formace.
 Nutno podotknout, že když se na po-
slech desky plně soustředíte, může vás 
pohltit a vy si chvílemi můžete připadat, 
jako kdybyste se osobně vrátili o desítky 
let zpět a zakoušeli atmosféru koncertu 
na vlastní bubínky. Neustálý jekot tisíců 
fanynek (specifický jev beatlemánie) se 
nese před všemi skladbami. Naštěstí je 
namixovaný tak, aby neobtěžoval a jen 
dotvářel atmosféru.
 Zvuk a mix hudby je na dobu, v níž 
nahrávka vznikala, fantastická a já jsem 
nesmírně rád, jakkoli se nepovažu-
ji za  skalního „beatlesáka“, že jsme se 
konečně dočkali živé nahrávky písní 
The Beatles v  dobré kvalitě. Nemyslím 
si, že by album trhalo nějaké rekordy 
v prodejích, přece jenom dnešní mladší 
generace už moc na této vlně nejedou. 
Každopádně se může jednat o  vzácný 
sběratelský kousek či třeba jen připo-
mínku mládí.                       Jan Jakovljevič

Síla Kovadliny 
Mezi největší problémy současné po-
pulární hudby patří její bezobsažnost 
a  vyprázdněnost. Jestli je to tím, že in-
terpreti nechtějí svými názory přicházet 
o  posluchače anebo tím, že jednoduše 
žádné názory nemají, je otázka. Horší 
je, že názorová hudba se špatně hledá 
i v žánrech, od kterých by člověk anga-
žovanost očekával. Punkeři zapomněli 
na revoluční náboj The Clash a zajímá je 
jen pivo, rap nedohlédne za vlastní triko, 
reggae interpreti si z  Jamajky odvezli 
pouze pohodovou hudbu, přičemž za-
pomněli, že se vlastně jednalo o politic-
ké hnutí, a písničkářství jednadvacátého 
století u  nás reprezentuje Pavel Callta 
a další hezounkové.
 Existují ale samozřejmě také opač-
né případy. Jedním z nich je hardcoreo-
vá kapela Kovadlina, pohrobek slavné 
Hanby, která před nedávnem proběhla 
scénou jako tornádo, natočila pár EP, 
odehrála řadu bájných koncertů a  zase 
rychle skončila. Měla totiž tak radikální 

filosofii a takové nároky na ostatní, že je 
už sama nedokázala plnit a  tento střet 
zájmů se rozhodla ukončit sebevraždou.
Hanbě se ale za tu krátkou dobu podaři-
lo vzbudit svou tvorbou takovou vlnu zá-
jmu, že nemohla tak lehce skončit, a tak 
se její frontman Banán s  pozměněnou 
sestavou a názvem (odkazujícím na des-
ku Hanby Silou kovadliny) opět vydal 
šířit hardcoreovou osvětu. Letos v lednu 
vyšlo Kovadlině bezejmenné třípísňové 
EP, kterým skupina vyznačila mantinely, 

ve  kterých se bude pohybovat, a  o  půl 
roku později už přišla celá deska. 
 Album Životy těch druhých je pli-
vanec, který tuzemská scéna nutně 
potřebovala. Hardcoreové kořeny jsou 
sice znatelné, přesto je deska – stejně 
jako v  případě Hanby – poslouchatelná 
i  mimo tuto subkulturu. Skladby jako 
Asfalt nebo Ležatá úsečka svou melodič-
ností míří až k punk rocku. Každá z deseti 
skladeb je navíc hudebně a zvukově od-
lišná a s trochou nadsázky se tak dá mlu-
vit o pestré nahrávce.
 Banánovy přímočaré texty tnou do 
  živého, jejich tématem je společenská 
apatie vůči nespravedlnosti, bezohled-
nost, ale i  problémy na  punkové scéně, 
které vyústily v konec Hanby. Výsledkem 
je mix náboje a  názoru, přímočarosti 
a zároveň aranžérské zručnosti, který by 
mohl skupině kdekdo závidět. Při po-
slechu desky člověku dochází, že právě 
kvůli takovým albům má hardcore ještě 
smysl. A co hardcore? Kvůli takovým al-
bům má ještě smysl i samotná hudba.

Petr Šrajer

on I  vydávají svou první desku

Live At The Hollywood Bowl? Beatlemánie v celé své kráse

Sejde-li se ke  spolupráci šestice nada-
ných muzikantů, nemůže vzniknout 
nic jiného, než vynikající soubor. Tak 
je tomu i v případě Francisextetu. Toto 
hudební těleso, dříve s názvem Česko-
budějovický sextet, vzniklo v  létě roku 
2014 jako soubor studentů konzervato-
ří a vysokých hudebních škol.
 Zaměřuje se na  skladby v  obsazení 
flétna, klarinet, hoboj, lesní roh, fagot 
a  klavír. Jedná se o  poměrně netradič-
ní kombinaci hudebních nástrojů, pro 
kterou se pochopitelně těžce hledá 
vhodný repertoár. „Sextetů je velmi 
málo a na výběr máme hrstku skladeb,“ 
vysvětluje klarinetista Francisextetu Da-
vid Šimeček. Od doby vzniku si členové 
sextetu vybírají repertoár sami. 
 Pro svůj první koncert sólistů a  ko-
morních souborů Konzervatoře v  Čes-
kých Budějovicích v listopadu 2014 sou-
bor nastudoval první dvě věty sextetu 
francouzského neoklasického skladatele 
Francise Poulenca (1899-1963), po  kte-
rém je také ansámbl pojmenovaný. Dále 
má Francisextet v  repertoáru sextet B-
-dur švýcarského skladatele vrcholného 
romantismu Hanse Hubera (1852-1921) 
a  sextet nizozemského neoklasika 20. 
století, Leo Smita (1900-1943). 

 „V  dnešní době narazíte snadno 
na  soubory zabývající se starou hud-
bou. My chceme publiku představit 
hudbu, která si na rozdíl od hudby ba-
rokní a  klasicistní, u  posluchačů nena-
šla místo,“ dodává Patrik Červák, který 
v souboru hraje na klavír. 
 Přímo tomuto sextetu byla také 
věnována skladba Annus Mirabilis 
od skladatele a učitele na českobudějo-
vické konzervatoři Jana Meisla. Kromě 
těchto skladeb Francisextet přednáší 
transkripci Poulencovy klavírní sklad-
by Suite française  pro dechový sextet 
s  klavírem od  Patrika Červáka. Dále to 
jsou i úpravy skladeb A. Dvořáka, I. Stra-
vinského, G. Faurého a dalších.
 Francisextet za krátkou dobu své exi-
stence několikrát vystoupil, například 
v rámci kulturní akce Noc kostelů nebo 
na vlastním recitálu v Jihočeské vědec-
ké knihovně. V  roce 2015 se zúčastnil 
soutěže Concerto Bohemia, kterou 
tradičně vyhlašuje Český rozhlas a Čes-
ká televize a  na  které se sextet umístil 
na  prvním místě s  titulem „Absolutní 
vítěz“. 13. listopadu vystoupí na zámku 
Lingnerschloss v  rámci dnů česko-ně-
mecké kultury v Drážďanech.

Daniel Podroužek

českobudějovický Francisextet 
zakončí festival v drážďanech

písničkářka adéla Jonášová 
je tak trochu dobrodruh

/4 
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kresby: Vojtěch Liebl

SPIKLENCI

Spiklí, skutí, svázaní
zaháklí páteří
spiklenci jsme
malá Terezka a já

Bezelstný pohled, srdce trud
rozpůlené duše ořeší
stovky loděk v osudí
rozlosovaní klenbou času
jsme si pilíři
mostem
útěchou

Zatoulaní v zámcích
zasnění přítomností
těšíme se
na hru
na cizí dotek
vlastního já

spiklení

František Karásek

TO ANDěLé PLÁČÍ

Krůpěje z nebe se řinou
ťukání na okno – tóny se linou
krůpěje z nebe padají,
s větrem se dolů vydají.

Jak slzy zemi smáčí,
to andělé tiše pláčí.

Krůpěje z nebe skrápějí
já tu stojím s nadějí
krůpěje z nebe pádí
mě k zoufání to svádí.

Jak slzy se snáší
to andělé pláčí.

Krůpěje z nebe kanou
nevíš věci, co se stanou
krůpěje z nebe kapou…

Jitka Stojanová

UMÍRÁNÍ

Unavená touhou tě vlastnit, 
Nemůžem být současně šťastní, 
Utopená v moři plného tebe, 
Láska prý zahřívá, 
Mě všechno zebe. 

Ubodaná tvými frázemi, 
Že prý dobře je
I tady na zemi, 
Ústa ucpána tvým mlčením, 
Jednou mě zabiješ
Určitě s nadšením.

Natálie Hoffmannová

ŘEKA ŽIVOTA

Řeko života, co vše nám dáváš,
ty nás jen svými ostrými kamínky,
které jsou na tvém dně, káráš.

Co odnášíš sebou,
vzpomínky dobré i zlé,
daleko do dáli,
kde bitvu svou prohrály.

A co přinášíš,
své kulaté kamínky,
které uvízly na souši,
ty nás ke zvednutí stále jen pokouší.

Kulaté kamínky na tvém břehu
přinášejí štěstí, radosti a něhu.

Voda, která v tobě plyne,
je plná života.
Bez ní vše živé zhyne.

Řeko života, jsi kalná nebo průzračná?
Tvá moc je občas zázračná.

Lidé tvým proudem jako rybky proplou-
vají,
vlivy a okolnosti je vpřed posouvají.

Řeko života, jsi tak rozvětvená a dlouhá,
jak když září na obloze v nekonečnu 
hvězda pouhá.

Pavla Metličková

KAČER

od školky sem znal kluka,
kterej si řikal Kačer
kvůli svýmu ptákovi
Kačer strašil lidi, který viseli, plynovkou
a jeden na něj vytáh pravou
Kačer vyprávěl,
jak ho zastavili cajti na ééé padesát pětce
- tajný
sebrali ho a auto tam nechal
Kačer jel v perníku,
jako polovina mých kámošů
Alty s Babunem říkali,
že to vaří Vjetnamec v samoobsluze
kvůli tomu smradu

Šimon Leitgeb

ZMěNA

Přicházíš po špičkách
v nádherných střevíčkách
máš pružné tělo laní
platíš za ně krutou daní
jíš drobty ze stolu
kila jdou dolů
muší váha, křehké tělo
co se s tebou jenom stalo
jsi kost a kůže
nikdo už ti nepomůže

Zdeněk Stojan
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ALŠovA JIHoČESKá gALERIE 
- WoRTNERův DůM
U Černé věže 22
13. 10. Hippolyt Soběslav Pinkas 
- Realismus českého Pařížana

DůM uMěNí
Náměstí Přemysl Otakata II. č. 38
19. 10. – 20. 11. Caruso St John 
– 33 soutěží, 6 projektů

MěSíC vE DNE
Nová ulice 3
7. 9. - 1. 10. Pavla Malinová – Živé ploty

KINo KoTvA
Lidická 2110
1. 9. – 14. 10. Etiopie

gALERIE MARIáNSKá
Pražská třída 1
23. 9. – 31. 12. Robert Vano 
– The platinum collection
od 15. 9. Lucie Drlíková 
– Můj svět pod hladinou
14. 9. – 28. 10. Zvládneme, co ti nejlepší

KoMoRNí gALERIE u SCHELů
Panská 7
23. 9. – 15. 10. Dalibor Matouš 
– Sestry spánku

gALERIE NAHořE
Senovážné náměstí 2
23. 8. – 16. 10. Karel Otto Hrubý 
– Všestranný fotograf v těžké době

I  poslední měsíce nebyly o  nic chudší 
v oblasti filmových premiér oproti těm 
předchozím, a proto je na místě zmínit 
filmy, které rozhodně stojí za  povšim-
nutí. A začneme u americké animova-
né komedie Buchty a klobásy (Sausage 
Party), což je film o  Klobáse, která se 
rozhodla říct ostatním potravinám 
o tom, co s nimi dělají lidé po nákupu 
v obchodě. Vskutku depresivní i zábav-
ná komedie se pyšní titulem prvního 
věkově nepřístupného animovaného 
filmu a  důvody jsou zřejmé - režiséry 
filmu jsou Seth Rogen a James Franco, 
autoři komedie Interview zabývající se 
vraždou Kim Čong Una.
 Nemohl bych si odpustit nezmínit 
hudební dokument One More Time 
With Feeling australského producen-
ta, herce a  hlavně frontmana kapely 
The Bad Seeds Nicka Cavea. Tato fil-
mová perlička byla v kinech pouze je-
den jediný den a měla pozitivní ohlas. 
A nejen kvůli tomu, že Cave představil 
ve  filmu své nové album, ale protože 
zde pouští filmaře do svého soukromí 
a  otevřeně mluví o  smrti svého syna. 
To je linie, která se táhne novým albem 
i celým filmem. A i přes depresivní cítě-
ní filmu, je to jeden z opravdu zajíma-
vých hudebních  dokumentů, kterých 
je relativně málo.
 Božská Florence. Nejsem si jistý, 
jestli zařadit tenhle film do  katego-
rie komedie, romantické komedie 
nebo dramatu. Hlavní roli zde má Ma-
ryl Streepová, která úžasně hraje roli 
amatérské zpěvačky s  nemalým cí-
lem – zpívat v Carneige Hall. Na rozdíl 
od  průměrných amatérů má spoustu 
peněz, starostlivého manžela (Hugh 
Grant), skvělého učitele klavíru (Simon 
Helberg), nadšené publikum složené 
z jejích přátel a jeden zásadní problém  

– neumí zpívat. A víc už neprozradím.
 A  pro ty, co si nestihli užít svoje 
prázdniny, je tu česká letní komedie 
Prázdniny v  Provence režírovaná Vla-
dimírem Michálkem. Ve filmu se před-
staví celá škála českých herců - Vojta 
Kotek, Jakub Prachař a  Kryštof Hádek 
v roli členů kapely na útěku před svo-
jí manažerkou do  krásné francouzské 
Provence. Tam přichází na scénu krás-
ná Francouzka (Denisa Pfauserová), ale 
třeba i  majitel vinice a  strýc jednoho 

z hrdinů, kterého skvěle hraje Igor Ba-
reš. Takže pokud hledáte způsob, jak si 
prodloužit léto, nebo na něj chcete jen 
nostalgicky zavzpomínat, Prázdniny 
v Provence jsou letní (podzimní) kome-
dií pro Vás.
 Pochybuji o  tom, že někdo nezná 
kapelu The Beatles. Ale co třeba film 
o  jejích turné mezi léty 1962 – 1966? 
Snímek mimo jiné obsahuje exkluzivní 
rozhovory s  jednotlivými členy kape-
ly nebo unikátní záznamy z  koncertů. 

Věřím, že režisér Ron Howard (Apollo 
13, Da Vinciho kód, Rivalové, Infer-
no) odvedl ve filmu The Beatles: Eight 
Days a Week – The Tournig Years neu-
věřitelný díl práce, který se dá srovnat 
snad jenom s prácí opravdu pečlivého 
archeologa. Pro fanoušky kapely je to 
povinnost, pro ostatní by to mohla být 
zajímavá podívaná, která patří do  ka-
tegorie tolik opomíjených hudebních 
dokumentů.

Jáchym Navara

S l a b é  T ý d n y  v   č e S K ý c h  K i n e c h

Smrt krásky zavede Oddělení Q mezi náboženské 
sekty, Olsen ani pošesté nezklamal
Píše se rok 1997. Na  dánském ostrově Bornholm panuje klid a  pohoda. Po  jedné 
z místních silnic právě projíždí policista Christian Habersaat, když si čirou náhodou 
všimne něčeho, co harmonii ostrova zcela zničí. V korunách stromů, které se naklánějí 
přes silnici, je zamotané lidské tělo. Hlavou dolů zde visí mladá dívka. O 17 let později 
stojí na stejném místě Carl Mørck a jeho kolega Asad. Hon začíná. 
Jussi Adler-Olsen patří mezi hlavní tahouny skandinávských krimi spisovatelů u nás, 
a tak byla jeho poslední kniha Nesmírný dlouho očekávanou událostí. Díla kodaňské-
ho rodáka, který vystudoval politologii a filmovou vědu, pravidelně okupují přední 
příčky prodeje v Německu a i u nás se řadí mezi nejprodávanější autory. Již šestý díl 
série o Oddělení Q nám přináší nakladatelství Host.
Šéfa oddělení, jenž má za úkol odhalování odložených případů, Carla Mørcka zastih-
ne nový případ při jeho oblíbené činnosti. Tou je spánek v jeho kanceláři. Z Bornhol-
mu mu volá policista s prosbou o vyslechnutí. Carl ho ale odmítne a policista už se 
neozve. O několik hodin později dostane Oddělení Q informaci o tom, že zmíněný 
policista spáchal sebevraždu. Carlův tým se tak musí vydat na Bornholm, aby zjistil 
podrobnosti. Při prohlídce bytu mrtvého policisty se Carl, Asad a Rose dozvídají, že 
se dlouhá léta věnoval případu, při kterém skončila v korunách stromů mrtvá dívka.
Oddělení Q tuší, že jeho pátrání nebylo zbytečné a že skutečně s největší pravděpo-
dobností nešlo o dopravní nehodu. Co se ale stalo? Proč chtěl někdo zabít krásnou 
dívku? A proč kvůli tomu policista spáchal sebevraždu? Carl cítí, že není cesty zpět 
a před jeho týmem je další obtížný případ. Jeho vyřešení je zavede mezi alternativní 
způsoby života, okultní sekty a různé formy náhledu na život nebo náboženství. Od-
dělení Q mobilizuje všechny síly a není jisté, zda to bude stačit. 
Jak už to u Jussi Adler-Olsena bývá, autor přichází s neobvyklým a silným příběhem. 
Vyprávění spojující osudy všech lidí, kteří mají nějakou spojitost se smrtí mladé dívky, 
je velmi působivé. Pro čtenáře jsou atraktivní i sociální témata, kterým se Olsen vě-
nuje, ať už jde o alternativní způsoby života v náboženských a jiných sektách, životní 
styl či smýšlení právě v otázkách náboženství a hledání smyslu života. Dalším prvkem, 
který je pro čtenáře poutavý a pozorujeme ho u více skandinávských autorů, je sázka 
na prostředí. Jednotlivé části děje se odehrávají na dvou ostrovech Baltského moře – 
Ölandu a především Bornholmu. Popisu prostředí autor nevěnuje příliš času, ale i tak 
je příjemné ocitnout se na tak exotických místech. 
I přestože nám Jussi Adler-Olsen naservíroval opět poměrně silnou knihu (575 stran), 
není problém ji zhltnout v krátkém časovém úseku. Děj vám tak bude utíkat přímo 
pod rukama. Příběh plyne příjemným tempem a ani na chvíli čtenáře nenudí. Autor 
přidal více humorných situací, které se odehrávají především při rozhovorech Asada 
a Carla, přisypal i o něco více ironie, a tak se zdá, že trochu vycítil, jakého koření by si 
čtenáři přáli více. 
Jedné přísady ale přidal příliš, což je cítit v závěru knihy, kde je na můj vkus až moc 
velká koncentrace smrti. To už ale nechám na posouzení čtenáře. S čím se věrní čtená-
ři Oddělení Q museli smířit je šnečí tempo, kterým se dozvídáme více o jednotlivých 
postavách. V posledním díle se však přece jen dozvíme o něco více. O něco rozšířen 
je i prostor pro osobní záležitosti. Olsen nás ale dál napíná, a  tak otazníků zůstává 
stále mnoho.  
Čtivý, napínavý, atraktivní krimi román věnující se aktuálním otázkám doplněný o hu-
mor a postavy, které si snad každý čtenář oblíbí. To vše je Nesmírný od Jussi Adler-
-Olsena. Autor si stále udržuje laťku velmi vysoko a ani pošesté nezklamal a potvrdil, 
proč patří mezi nejkvalitnější severské krimi autory.                                       Jakub Bartoš

V  Alšově jihočeské galerii v  Hluboké 
nad Vltavou se uskutečnila výstava čes-
kého surrealismu s názvem Krása bude 
křečovitá. V  prostoru  výstavní plochy 
mne uvítala báseň Vítězslava Nezvala 
Proč jsem surrealistou, jejíž výňatky se 
prolínaly celou výstavou. Výstava mne 
podrobně seznámila s  českým surre-
alismem, autoři výstavy shromáždili 
a  tematický zpracovali velké množství 
děl. Expozice byla složena z deseti částí 
oddělených stěnami.
 Kromě obrazů jste si mohli prohléd-
nout také koláže, fotomontáže či sochy. 
Nejvíce mě oslovily tři obrazy. Krajina 
s křížkem od Františka Malého mne za-
ujala hlavně svým zpracováním. Upro-
střed obrazu se tyčí černá hora jako 
symbol zla, skrz niž prochází černý kříž 
jako znak dobra. Jeho boj proti zlu se 
zdá ztracený, avšak černý kříž má pod 
sebou dlouhý bílý stín symbolizující 
následovníky, které boj nenechává bez 
povšimnutí. Mateřství Františka Janouš-
ka na  mne zapůsobilo svou křehkos-
tí. Znavená matka znázorněna v  péči 
o dítě na klíně. Matku s dítětem spojují 
zelené stuhy vzájemné lásky, která celý 
obraz prostupuje. Nakonec Štýrského 
Melancholie, jejíž podání surrealismu 
mi bylo blízké. Na  obraze dominuje 
prázdný růžový vypasovaný dámský 
kostýmek, jeho tenký podstavec stojí 
v  starořecké váze ze slepených střepů. 
Ty symbolizují povzdech autora, nad 
tím, jak z  dávných myšlenek a  ideálů 
zbylo tak málo. Vedle stojí keř zasazený 
v truhlíku, jehož pichlavé a zároveň ro-
dící konce jsou obaleny v látce a ovázá-
ny. Představují tak dobu, kdy se žádná 
pozitivní budoucnost ani očekávat ne-
dala. 
Dohromady přes tři stovky exponátů
Mezi umělci, kteří byli v  galerii před-
staveni, patří mimo jiné František Ja-
noušek, Vincenc Makovský, Bohumil 
Němec, Hugo Táborský, Toyen, Vítězslav 
Nezval nebo Jindřich Štýrský. Celkem 

bylo do 2. října k vidění 250 exponátů. 
Druhá část,  Pařížští surrealisté a  český 
surrealismus, byla vystavena ve  Wort-
nerově domě v  Českých Budějovicích. 
Zde si mohli návštěvníci prohlédnout 
100 exponátů. 
 Můj celkový dojem ze surrealistické 
výstavy je ten, že se do děl promítá prá-
vě zmíněná složitá doba, ve které všich-
ni autoři tvořili. Jde o  roky 1933-1939. 
Poznamenána byla hospodářskou krizí, 
nástupem fašismu u nás, situací v Sude-
tách, hrozbou a počátky druhé světové 
války. To vše přineslo až na dřeň obna-
žující pocit ztracené jistoty, blahobytu, 
depresi ze zrady a  hledání vysněného 
světa jinotajů, ve kterém se odráží psy-
chické stavy umělců. Domnívám se, že 
v  dnešní době surrealismu rozumíme. 
Stále pláčeme, hledáme a  nenalézáme 
ony jistoty, blahobyt a trpíme deprese-
mi ze zrady. Stačí nám k tomu zapnout 
internet či večerní zprávy, abychom si 
připadali stejně.
Na  Hluboké se potkal Emil Zátopek 
a Franz Kafka
Ve  stejný den skončila i  výstava Meze-
ry v  zámecké jízdárně. Průřez svou ko-
miksovou tvorbu zde představil Jaromír 

Švejdík, který vystupuje pod umělec-
kým jménem Jaromír 99. 
 Návštěvníci si mohli prohlédnout 
všechny komiksy, které umělec vydal. 
Jednotlivá díla byla rozdělena pomocí 
barevných panelů. Jedním z  nejslav-
nějších komiksů je Alois Nebel, který 
Jaromír 99 tvořil se spisovatelem  Jaro-
slavem Rudišem. Kromě něj byly k  vi-
dění vybrané střihy z komiksů Bomber, 
Franz Kafka – Zámek, Dawson City nebo 
letošní novinky věnované Emilu Zátop-
kovi. Dílo je jedno z mála kolorovaných, 
které Jaromír 99 vytvořil. „Cihlově čer-
vená barva má evokovat jak antuku, 
která se dříve vyskytovala na běžeckých 
oválech, tak retro styl 50. let,“ uvedl ku-
rátor výstavy Miroslav Houška pro web 
Alšovy jihočeské galerie. Na tvorbě ko-
miksu umělec spolupracoval se scéná-
ristou Janem Novákem. 
 Jaromír 99 se věnuje i hudbě. Je za-
kladatelem kapel Priessnitz, Umakart, 
Bomber a  Kafka Band. Ke  svým dílům 
zakládá nová hudební uskupení. Je oce-
ňovaným umělcem u nás i v zahraničí. 

Jitka Stojanová a Jakub Bartoš
/ foto: Adam Hájek

VÝstaVy

SURREALISMUS A KOMIKSY OZDOBILY STěNY GALERIE



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 

Občas se mi stává, a to zejména když se 
bavím se studenty, že když se přiznám 
k  víře v  Boha a  své zálibě v  astrologii, 
ťukají si lidé na  čelo. Dříve mi to trochu 
vadilo, dnes už vůbec. Protože já vím, že 
vím. Ponechme tentokrát Boha stranou 
a  věnujme se astrologii. Co mým přáte-
lům vadí, je prý nevědeckost, a to že pře-
ci není jen dvanáct druhů lidí, tak jako je 
dvanáct znamení zvěrokruhu. Avšak po-
zor! Západní moderní věda je tu možná 
tak 300 let, ale astrologie je dokazatel-
ně nejméně 5000 roků stará. Astrologie 
je nejstarší věda a  měla obrovský vliv 
na historii lidstva. Opakování nebeského 
úkazu, jakým je dozajista východ a západ 
Slunce, dodává lidem klid a pocit jistoty.
 Ale astrologie, to není jen pozice 
Slunce v  konkrétním znamení horosko-
pu, ale také dalších 9 planet v  různých 
vzájemných konstelacích, ascendent, 

nadhlavník, astrologické domy, měsíční 
uzly, stálice atd. Takže jen o  12 zname-
ních to není, to jsou jen ty nesmyslné 
horoskopy v časopisech, které mají hod-
notu psího lejna.
 Nejznámější oblastí astrologie je po-
pis postavení planet v  okamžiku naro-
zení člověka a  sestavení astrologického 
diagramu zvaného horoskop. Jako jedna 
z mála filozofií nás učí, že vše je vzájemně 
propojeno, nic neexistuje samo o  sobě.  
Astrologický diagram je nejen jedna vel-
ká záhada k rozluštění, ale také dokona-
lý jízdní řád a  záleží na  každém jedinci 
a  jeho každodenních rozhodnutích, jak 
jej zvládne. Astrologie zastává názor, že 
přirozený běh událostí tvoří kruh neboli 
mandalu. Mandala je symbol všeho stvo-
ření, samostatně fungující formou, která 
nemá začátku ani konce. 
Slunce a  Měsíc představují v  astrologii 

dvě hlavní světla, která odpovídají cyk-
lu dne a  noci. Na  základě tohoto rytmu 
sestavily rané kultury sluneční a  lunární 
kalendář používající hodiny, dny, měsíce 
a roky. V psychologické rovině je symbo-
lické spojení Slunce a  Měsíce chápáno 
jako mystické manželství, reprezentující 
spojení protikladů v nitru jednotlivce. Je 
to spojení charakterizováno principy jin 
a jang, neboli mužským a ženským prin-
cipem.
 Mně osobně astrologie pomohla 
v nejtěžší chvíli mého života, kdy mi na-
črtla rámec optimistické budoucnosti, 
která mě ještě čeká. A dále mi pomohla 
pochopit, že nic se neděje bez důvodu 
a  vše je v  pořádku s  božím plánem. My 
nejsme jen lidé s  duší, ale spíše věčné 
duchovní bytosti na cestách – tentokráte 
v lidských tělech.             

František Karásek 

Přinášíme vám velmi neformální rozho-
vor s člověkem, který se věnuje tetování 
a v tomto oboru si udělal jméno.
Tomáši, v poslední době ses stal relativ-
ně novým a výrazným fenoménem v ob-
lasti tetování. Jaké byly tvé začátky?
 Stalo se, že jsem vlastně už jedno 
tetování měl a věděl jsem, že chci další. 
Neměl jsem ovšem vůbec žádný peníze. 
Shodou okolností mě v té době vyhodi-
li z vejšky v Praze. Chystal jsem se to říct 
rodičům, ale už delší dobu po mně chtěli 
kamarádi, abych jim dělal návrhy na teto-
vání. V tu dobu jsem začal přemýšlet nad 
tím, že bych si udělal něco sám na sebe. 
S oznámením vyhazovu z vejšky rodičům 
jsem ještě chvíli počkal, nechal jsem si 
poslat peníze na jeden měsíc na bydlení 
a za ty peníze jsem si koupil první strojek.  
A takhle jsem vlastně začal.
Tetování ovšem není jen o strojku, jeh-
lách a  barvě. Jakým způsobem ses vše 
naučil?
 Tak první věc, kterou jsem potetoval, 
byla prasečí nožička z Globusu za pět ko-
run. Ta ale nebyla úplně vhodná, protože 
z ní lezou šlachy a je to dost nechutný... 
A protože je potřeba to trochu cítit, aby 

se vymakala hloubka vpichu, není pak 
už jiná možnost, než to zkoušet na sobě. 
K tomu jsou pak nejlepší stehna z vrchu. 
No a  pak je spousta věcí na  internetu, 
a  když člověk není úplně blbej, tak se 
mu nemůže nic stát, protože tak nějak 
každej, kdo vychodil základní školu, ví, že 
si nemůže píchat inkoust dva centimetry 
pod kůži.
Určitě se ale snadno stane, že se něco ne-
podaří. Když si špatně potetuješ tělo, tak 
potetovanou kůži nemůžeš prostě vyho-
dit nebo vygumovat. Jak vnímáš nějaké 
své začátečnické chyby, jestli vůbec?
 Určitě bych si žádné z tetování neod-
stranil. Myslím si, že to takhle má každej, 
kdo tetuje, že ty zkažené kérky na  těch 
stehnech mají tu hodnotu. Že jsou to prá-
vě ty tvoje začátky, takže k tomu pak máš 
vztah právě přes to, jak ta kérka vypadá. 
Takže ne, určitě bych si žádnou kérku ne-
nechal odstranit nebo přetetovat.
Zřejmě už nějakou chvíli tetuješ, jaký 
vztah k tomu máš?
 Teď to bude přibližně rok a půl, co te-
tuju. A znamená to, třeba po té finanční 
stránce, že si vydělám na nájem. Udělám 
třeba deset tetování do  měsíce. Nevím, 

jestli se to dá takhle říct, ale mám to jako 
brigádu. Zadarmo bych to nedělal, ale 
rozhodně to neberu jako práci, protože 
dál studuju a hodlám se pak živit asi ně-
čím jiným. 
Po technické stránce ses tedy všemu učil 
sám. Je někdo, kdo tě inspiroval?
 To se asi nedá říct takhle ve zkratce, 
ale pokud mám říct nějaké jméno, tak 
Musa. Ten už teď teda netetuje, ale byl 
to v určitým smyslu dost průkopník abs-
traktního tetování tady v Čechách. 
Existuje nějaká hranice toho, co bys už 
nebyl ochotný natetovat?
 To je častý problém skoro každého 
tatéra. Skoro každej tuhle hranici má, ale 
skoro nikdo neví, kde ji má. Jasně, že kdy-
by někdo za  mnou přišel, že chce vyte-
tovat hákáč na záda, tak mu řeknu, že je 
debil a pošlu ho do někam. Málokdy ale 
přijde někdo s něčím, co bych se na sebe 
vytetovat nestyděl. A  já nejsem takovej 
radikál, abych ho poslal někam, třeba-
že to je prostě ošklivý. Nejvíc jsem rád, 
když má někdo nápad, třeba konkrétní 
obrázek, na kterém ale nelpí a nechá mě, 
abych mu třeba poradil.

Václav Alexa

15. 2. 2004 se změnil můj svět. Jmenuji se 
Helena. Bylo mi 27, když můj život přestal 
být jako dřív. Ten den jsem se rozhod-
la spáchat sebevraždu. Ne z  legrace, ne 
z nešťastné lásky, ale kvůli tomu, že jsem 
byla psychicky nemocná a ještě to nikdo 
nevěděl. Vzhledem k  tomu, že píšu tyto 
řádky, je Vám jasné, že jsem svůj pokus 
přežila, ale můj život už nikdy nebude 
stejný. Nejsem  na vozíku či jinak fyzicky 
postižená, a přesto můj život nikdy nebu-
de stejný. Mám invalidní důchod na para-
noidní schizofrenii. 
 To jsou ti vrazi, ty bych všechny po-
zavíral do ústavů. Už slyším Vaše hloupé 
řeči. Nic o  této nemoci nevíte a  soudí-
te, tak jsem se rozhodla přinést trochu 
světla do  vaší tmy. Ano, jsem psychicky 
nemocná, léčím se jako většina dalších 
nemocných. To, čeho se všichni bojíme, 
jsou hlavně další zprávy v  novinách či 
v televizi, že nějaký neléčený maniak pro-
vedl něco, co nás opět odsune do zapírá-
ní a schovávání se před ostatními, aby se 
na nás nedívali skrz prsty.
 Ale zpátky ke mně, jak to všechno za-
čalo? K čemu se nevracet a čím začít? Asi 
zářím 2003, kdy jsme se já a  Ondra roz-
hodli jít do podnájmu. Naši pronajímate-

lé nás neměli moc rádi a od začátku roku 
2004 se vše ještě přiostřilo. Já měla velké 
stresy v práci, stresy v podnájmu, stresy 
ve volném čase, byla jsem jak parní kotel. 
V  noci jsem zírala do  stropu a  nemohla 
jsem spát. Zoufale jsem u  Ondry hleda-
la pomoc. Vysvětlila jsem mu, že jsem 
moc vystresovaná, přetažená, podráždě-
ná. V podstatě nad tím mávl rukou. A  já 
brečela potajmu na  záchodě. A  pak to  
přišlo…
 15. 2. 2004 ve mně vybuchl ten dlou-
ho zatápěný kotel. Pohádala jsem se 
s  pronajímateli a  běžela domů za  rodiči 
s pocitem, že je všechno špatně. Můj do-
pis na  rozloučenou byl dlouhý. Myslela 
jsem během psaní, že se půjdu utopit. 
Na konci psaní ve mně hrklo, mám přece 
schůzku s Ondrou, a tak jsem utopení od-
ložila po schůzce. To už nás vyhledal můj 
bratr, že rodiče doma šílí. Do  dvou dnů 
jsme se stěhovali z podnájmu, to už jsem 
vnímala přes jakousi blánu, která mne 
dělila od  světa. Byla jsem jako ve  snách 
a  nakonec jsem skončila v  nemocnici 
na  psychiatrii. Začala jsem si sepisovat 
deník svých zážitků, nazvala jsem ho De-
ník bláznivé Heleny aneb Já a moje schí-
za. A příště už to začne naostro.

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna 
je velmi známé svými jazykovými diplo-
my. Studenti skládají anglický, francouz-
ský, španělský i německý. O německém 
jazykovém diplomu jsem ve VDM psala 
již několikrát, ale dovolte mi se tímto 
článkem k němu vrátit. Zasloužíme si to. 
Bigy má status školy oprávněné k  ně-
mecké jazykové zkoušce již 23 let 
a po celou tuto dobu se studenti se svý-
mi  výsledky DSD udržují na  předních 
příčkách nejen u nás, ale i na celém svě-
tě. A právě proto, za odměnu řekněme, 
deset škol z celého světa, které mají sta-
tus DSD nebo Německá škola (celkem 

jich je kolem 1200) bylo vybráno, aby se 
jejich studenti zúčastnili pilotní písem-
né zkoušky. A Bigy mezi nimi. 
 Zjednodušeně jde o to, že si studen-
ti, kteří budou skládat zkoušky na vyšší 
úroveň (B2,C1), mohou vyzkoušet psací 
část zkoušky. DSD zkoušky jsou něco 
jako státnice, píšete práci, kterou musí-
te obhájit a ještě k tomu děláte poslech 
a test. 
 A  v  těchto německých „státnicích“ 
jsou studenti Bigy jedni z  nejlepších 
na  světě, minulý rok jsme jako škola 
měli 100% úspěšnost. 

Leona Hájková

Znáte se s: „tatérem“ Adamem Tomášem

ASTROLOGIE – má láska!

Deník bláznivé Heleny

The best of 

Zdravíme vás ze španělské sekce na-
šeho gymnázia. Začal nám nový školní 
rok a doufáme, že bude stejně úspěšný, 
jako ten předchozí.
 Minulý rok jsme zaznamenali velké 
úspěchy. Naši studenti dosáhli výbor-
ných výsledků v  oficiálních zkouškách 
ze španělského jazyka DELE. Dostavily 
se ale i  individuální úspěchy. Zuzana 
Kubíčková zvítězila v  recitační soutěži, 
která se konala v  Táboře, Magdaléna 
Machulová triumfovala v  celostátní 
španělské olympiádě a Markéta Macho 
obdržela národní cenu od  Španělské 
ambasády na  studijní pobyt ve  městě 
Salamanca.
 V tomto školním roce bude Biskup-
ské gymnázium hostit národní divadel-

ní festival, kterého se účastní španělské 
sekce z  Plzně, Prahy, Brna, Olomouce 
a Ostravy. Náš divadelní spolek také ne-
bude chybět na mezinárodním festivalu 
divadel španělských sekcí z celé Evropy.
Na  jaře nás pak čeká další ročník Dnů 
španělské kultury. Na  Biskupské gym-
názium a  Jihočeskou univerzitu může-
te přijít na  přednášky s  hosty, kteří se 
k  nám sjedou nejen z  různých koutů 
naší země, ale z celé Evropy.
 Nejen prostřednictvím Vedneměsíč-
níku Vás budeme informovat o všem, co 
připravujeme.

HASTA LA VISTA!
David, Francisco a Maria

Překladatelka Markéta

letos španělská sekce hostí 
národní divadelní festival
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Scénář a kresba:  Vojtěch Liebl

 POSLEDNÍ SLOVO 

Také jste zvažovali, jak se postavit 
ke  kontroverznímu projektu Jana Šép-
ka Vnímání? Řekli jste Ano inovativní-
mu záměru, který nám Budějčákům 
zprostředkoval nový pohled na barokní 
dominantu našeho náměstí? Nebo jste 
naopak volili Ne v obavě, že vám pýcha 
našeho náměstí bude chybět a namísto 
Samsona ho bude hyzdit dřevěné bed-
nění? Doufám ale, že – jakkoli patříte 
do  jednoho či druhého tábora – jste 
si vyposlechli argumenty protistrany 
a sami se na místě byli přesvědčit, jak to 
s tím Samsonem vlastně je. Tím jste totiž 
dokázali, že jste plnohodnotnými demo-
kraty, kteří se aktivně zajímají o své okolí 
a jsou tolerantní k postojům druhým.
 Přesto existují postoje, které si naši 
toleranci nezaslouží, nebo ještě lépe, 
které je třeba rázně odmítnout, postoje 
extrémistické, které nepřipouští diskuzi, 

postoje, které jen ukazují prstem, vylu-
čují, obviňují a osočují, často i vyhrožují.  
Právě takové postoje nemají v demokra-
tické společnosti místo. Přesto je kolem 
sebe slýcháme…
 Často pramení z obav ze změny, jsou 
rigidní, jakoukoli inovaci vnímají jako 
své ohrožení. A nejedná se jen o samot-
nou naši kašnu, za Samsona si dosaďte 
jakýkoli problém, který vyvolává emoce. 
Dnes je to například migrace, zítra to 
může být cokoli jiného…
 Takovouto intolerancí se často proje-
vují lidé staršího data výroby. Své mládí 
prožili v režimu, který – když zrovna příliš 
nevybočovali z řady – jim poskytoval jis-
toty, snímal z nich tíhu volby a odpověd-
nosti za vlastní osud. Ne nadarmo se mu 
říkalo salámový socialismus. Bohužel ale 
Studentské volby ukázaly, že podobné 
pocity mají i mladí. Namísto víry v sebe 
sama a  možnosti, které jim život v  de-
mokratické společnosti dává, vidí kolem 
sebe jen zmar a ohrožení. A tak zatímco 
většinu mladých Jihočechů na gymnázi-
ích a středních odborných školách oslo-
vovali Piráti, koalice PRO JIŽNÍ ČECHY 
či ANO 2011, hlasy učňů patří v součtu 
extrémistům.
 Mládí často vnímáme jako naději, 
šanci a  příležitost. Tak kde jsme udělali 
chybu? 

Martin Volný

Vedneměsíčník vychází za podpory: 

literární kavárny

měsíc ve dne
literární kavárna

Biskupského gymnázia 

a organizace Fokus
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Je to těžká zkouška, jakou si Evropa 
nyní prochází. Nejprve Paříž, poté Bru-
sel a  vyhlídky ani zdaleka nejsou pozi-
tivní, minimálně co se bezpečnostního 
rizika týče. Není to však zkouška pouze 
ve  smyslu bezpečnosti a  boje s  islám-
ským extremismem, nýbrž také zkouška 
pro každého z nás, ve které jde o to, zdali 
po takových hrůzných událostech, myš-
lenkově odoláme a zachováme si schop-
nost racionálního uvažování, či zda se 
naopak necháme ovládnout emocemi 
a strachem, pod jejichž vlivem začneme 
naslouchat populistům a  demagogům 
nejrůznějšího typu, kteří v očích někte-
rých z  nás ztělesňují vládu „silné ruky“, 
která by se chopila moci a provedla nás 
„bezpečně“ současnou krizí.
 Z  historie je nám známo mnoho 
případů, jak to dopadá, když je důvě-
ra vložena do  nesprávných rukou. Pro 
evropský kontinent se však také jedná 
o jisté setkání s tvrdou realitou, v jiných 
končinách známou až příliš dobře, která 
pro nás, po dvou desetiletích strávených 
v  relativním bezpečí a  bohatství, musí 
být skutečně zlým snem. Po  rozpadu 
SSSR totiž na Západě převládlo přesvěd-
čení, že západní svět se svými liberální-
mi demokratickými hodnotami zvítězil 
„definitivně“. V  duchu  této euforie se 
poté začal koncentrovat na „zdokonale-
ní“ sebe sama a zcela této snaze propa-
dl, přičemž si přestal hledět skutečných 
problémů a  hrozeb, které číhaly hned 
za  jeho hranicemi. Tento dlouhodobý 
patologický trend „sebezdokonalování“, 
projevující se především právě v Evrop-
ské unii, má za cíl především eliminování 
jakýchsi bariér a diskriminace vůči jistým 

skupinám lidí, a obecněji „větší rovnost“, 
které je podle příznivců tohoto „zdoko-
nalovacího“ hnutí nezbytné dosáhnout, 
ať už se jedná o oblast sociální, tedy pro-
blematiku majetkové nerovnosti či tzv. 
lidskoprávní, do  níž spadají všemožná 
hnutí za  „práva na  rovnost“ etnických 
menšin, homosexuálů, jiných nábožen-
ských vyznání či žen. Nejmarkantnějším 
externím projevem těchto egalitářských 
snah je excesivní politická korektnost, 
dnes dominující na celém Západě, kte-
rá je však ve  skutečnosti destruktivní  
a  sama ve  své podstatě netolerantní 
a direktivní. Vidět jsme to mohli na pří-
kladu migrační krize, na jejímž počátku 
byl de facto každý, kdo vyslovil připo-
mínku 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 
stojí, hodnoty a  instituce jako soukro-
mé vlastnictví a  ekonomická svoboda 
nebo tradiční model rodiny, jsou vnímá-
ny jako „zastaralé“, příliš konzervativní 
a  „nehodící se pro 21. století“, ačkoliv 
právě v Evropě bychom z ne tak dávné 
minulosti měli vědět, jak nebezpečné je 
pohrdat tradicemi a  tíhnout k „novým 
řešením“.  
 Vlivem permanentních pokusů 
o „zdokonalení“ i  těch nejmenších de-
tailů za každou cenu (přičemž o potřebě 
takových pokusů lze celkem úspěšně 
pochybovat) tak Evropa postupem času 
„zpohodlněla“ a  oproti Spojeným stá-
tům (kde však také od nástupu Baracka 
Obamy do Bílého domu můžeme sledo-

vat různé „pokrokové snahy“, aktuálně 
zosobněné třeba ve  vzoru levicových 
liberálů a  kandidátovi na  úřad prezi-
denta Bernie Sandersovi) nepřistupo-
vala adekvátně k  otázkám zahraniční 
politiky. Když poté slýchám v  médiích 
vyjádření vrcholných politických před-
stavitelů zemí EU, v  nichž (samozřejmě 
zcela správně) volají po  obraně „našich 
hodnot“, zdá se mi celá situace para-
doxní. Musíme bránit „naše hodnoty“ 
a  principy, díky nimž máme možnost 
žít svobodně a  demokraticky, a  díky 
nimž je naše civilizace bez nejmenších 
pochybností nejvyspělejší a nejrozvinu-
tější, na míle napřed před autokratickým 
Ruskem, nevyzpytatelnou totalitní Čí-
nou či různými jinými orientálními des-
pociemi. 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 na-
šich hodnot“, nýbrž o potřebě „spraved-
livější a lepší společnosti“. 
 Souboj „liberté“ a  „égalité“ zdá se, 
bude zde v  modifikovaných podobách 
vždy. A pro mne je prioritou a primární 
evropskou hodnotou „liberté“. Od  ní se 
odvíjí vše ostatní. Byl bych velmi rád, 
kdybychom si toto uvědomovali neu-
stále, i  v  jiném 
kontextu a nejen 
po  tragických 
dnech, jako byl 
13. listopad 2015 
a  22. březen 
2016. 

Jaroslav Ženíšek

Události loňského i letošního roku změ-
nily naše vnímání světa. Snad každý 
z nás zaznamenal teroristický útok v Pa-
říži, Bruselu, ale i příchod médii označe-
ných „ekonomických“ migrantů (velmi 
zajímavý oficiálně neexistující výraz). Ať 
chceme nebo ne, většinu našeho okolí 
tyto události poznamenaly. Není divu, 
do  Francie či Bruselu to je „jakoby ka-
menem dohodil“.  Ale kolik lidí přemýš-
lelo nad tím, jak útoky dopadly na kaž-
dodenní život dané země nebo místa? 
Mě například velmi, a proto když se můj 
kamarád Jan Schinko vrátil ze své kaž-
doroční návštěvy Paříže, napadlo mě se 
s vámi o jeho postřehy podělit.
 Zaprvé a ne zcela nečekaně ubylo tu-
ristů. Pokud jste Paříž již v minulosti na-
vštívili, tak to sami uvidíte hned. Na jed-
nu stranu to však nese i  své výhody: 
menší fronty, více místa k sezení, slevy 
na ubytování i  letenky. Nedostatek ná-
vštěvníků vede tamější obyvatele závis-
lé na turismu k větší vstřícnosti. Příklad 
z praxe – ti, kteří ještě před rokem dělali, 
že nerozumí vaší špatné francouzšti-
ně nebo angličtině, najednou rozumí 
výborně. Například zaměstnanci RATP 
(dopravního podniku), ochotně pomá-
hající zoufalým turistům při nakupování 
lístků/tarifů, nebývají často k vidění. Po-
kud to shrneme, přístup místních oby-
vatel se výrazně zlepšil.
 Oproti tomu se opět zcela nečekaně 
zpřísnily kontroly, vstupy do  veřejných 
budov, muzeí, větších nákupních domů 
a center jsou mnohem důkladnější. Při-

bylo nejen vojáků a  policistů v  ulicích, 
ale i  kontroly kapes, tašek a  kabelek 
prováděné ručními detektory a  skene-
ry. Nejde o nic strašného, ale pokud se 
to opakuje několikrát za  sebou, chce 
to pevné nervy. Kvůli bezpečnosti také 
přibylo spoustu ohrad, zábradlí, uzavře-
ných vstupů, zúžených ploch a bezpeč-
nostních kamer. Pokud se prostě chcete 
projít po Paříži, svoboda ve vaší hlavě je 
tak nějak menší.
 Výrazně ubylo českých turistů, prav-
děpodobně nás strach drží doma, ale 
jako národ nejsme jediní. Asiati, Špa-
nělé nebo třeba Italové jsou na  tom 
stejně. Takže pokud si chcete odpoči-
nout od  lidí obecně, od  češtiny a  pro-
hlédnout si levnější Paříž bez návalu 
turistů, je pro to ideální příležitost. Jen 
doufejme, že všechny tyto důsledky te-
roristických útoků nebudou trvat dlou-
ho a hlavně, že všechna opatření budou 
zbytečná. 

Leona Hájková / foto: Jan Schinko

1. Jak se jmenovala nejstarší původní 
osada před vznikem č. budějovic?
a) Budivojovice
b) Budětice
c) Boudětice

2. co stálo na místě bludného kamene 
na náměstí Přemysla Otakara ii.?
a) kostel
b) šibenice
c) špitál

3. K čemu v minulosti sloužila 
současná budova Jihočeské vědecké
knihovny?
a) okresní výbor strany
b) nic jiného tam nebylo
c) dělnické muzeum
                     
4. Jací jsou patroni č. budějovic?
a) sv. Petr, sv. Lucie, sv. Ignác
b) sv. Mikuláš, panna Maria Budějo-  
 vická, sv. Auracián
c) sv. František Budějovický, sv. Auré-
 lie, sv. Lukáš   

5. Samsonova kašna je …
a) největší kašnou v ČR.
b) druhou největší kašnou v ČR.
c) třetí největší kašnou v ČR.

6 v kterém roce byla zprovozněna
koněspřežka?
a)  v roce 1828
b)  v roce 1830
c)  v roce 1827

7. Jakou plochu zaujímá město 
č. budějovice?
a) 53 km čtverečních
b) 55, 56 km čtverečních
c) 65 km čtverečních
 
8. Jak se jmenovaly čtvrtě v  českých 
budějovicích na začátku 19. Století?
a) Budějovice, Linecké předměstí,
 Pražské předměstí, Vídeňské 
 předměstí
b) Budějovice, Plzeňské předměstí,
  Jihlavské předměstí, Salzburské
  předměstí

c) Regenburské předměstí, 
 Brněnské předměstí, 
 Plzeňské předměstí, Norimberské
  předměstí

9. v kterém roce byla poslední velká 
povodeň před rokem 2002? 
a) v roce 1950
b) v roce 1952
c) v roce 1954
                       
10. Kolik památných stromů má město 
české budějovice?
a) pět stromů
b) osm stromů
c) deset stromů

OdPOvědi:
1a, 2b, 
3c, 4b, 
5a, 6c, 
7b, 8a, 
9c, 10 b

Zdeněk Stojan

SouČASNá EvRoPA A NAŠE HoDNoTy

HISToRICKý  KvíZ

paříž méně svobodná?


