
Mladí lidé držící bubliny se slovy na pod-
poru demokracie, svobody a  tolerance, 
mladí lidé převádějící výpovědi o dnešní 
společensko-politické realitě do „reality“ 
divadelní či hudební, mladí lidé přetvá-
řející hejty ze sociálních médií v  kres-
bu, mladí lidé sloužící symbolickou mši 
za  umírající demokracii… To a  mnohem 
víc zažil první prosincový pátek nejen Stu-
dentský kostel Sv. Rodiny, ale i  náměstí 
a Lannovka.
 Akce studentů Biskupského gymnázia 
byla součástí projektu Democracy Go, se 
kterým přišli studenti katedry společen-
ských věd Pedagogické fakulty Jihočeské 
univerzity.
 „Jako studenti občanské výchovy 
jsme dlouhou dobu přemýšleli, jak vy-
tvořit určitou platformu nebo projekt, 
který by povzbudil naše vrstevníky k vět-
šímu zájmu o své okolí, politiku a hlavně 
zdravou občanskou angažovanost. Jako 
budoucí učitelé společenských věd jsme 
také chtěli dělat něco nad rámec výuky 
a  získat nové zkušenosti a  vědomosti. 
Oslovil nás proto americký projekt P2P: 
Challenging Extremism a  z  celé plejády 
univerzitních pracovišť po  celém světě 
vybraly právě náš projekt mezi tři nejú-
spěšnější. A díky tomu jsme získali mož-
nost naše plány uskutečnit,“ vysvětluje 
zrod projektu jeden z  jeho realizátorů 
Marek Anděl. 
 Projekt běží od  září a  za  tu dobu vy-
sokoškoláci realizovali už řadu kampaní 
a  další mají ještě v  plánu. „Natáčeli jsme 
mnoho výborných rozhovorů na  konfe-
renci Forum 2000. Na kameru své rady pro 
nás mladé lidi se zájmem o veřejné dění 
poskytli například Karel Schwarzenberg, 
Garry Kasparov, Jacques Rupnik, Manal 
al Sharif či Iveta Radičová,“ představil Ma-
rek Anděl vůbec první kampaň projektu. 
Jednotlivé rozhovory můžete zhlédnout 

na Facebooku a Youtube projektu Demo-
cracy Go. 
 Další v  pořadí byl Festival demokra-
cie. „Pod heslem „Přemýšlím, tedy jsem 
občanem“ jsme debatovali o  demokracii 
a jejích hodnotách s bývalým rektorem JU 
Liborem Grubhoferem a novinářem a od-
borníkem na  teorii masové komunikace 
Tomášem Klvaňou, který zde i  představil 
svou vynikající knihu o Donaldu Trumpo-
vi „Poslední vzpoura bílých mužů,” přiblížil 
Marek konferenci.
 Zdaleka největší úspěch ale přinesla 
fotokampaň „It’s alll about pictures“. „Fo-
tíme různé lidi s  bublinami obsahujícími 
hesla související se svobodou projevu, 
tolerancí a  demokracií. Touto kampaní 
jsme se pak představovali 17. listopadu 
na úžasné události Korzo Národní. Do bu-
doucna plánujeme tuto kampaň ve  vir-

tuální podobě rozšířit po  celé české síti. 
Máme již i  k  dispozici platformu pro na-
hrávání fotek kýmkoliv a kdekoliv na náš 
web democracygo.cz,“ popsal kampaň 
Marek Anděl.
 Chcete si také napsat svůj vzkaz naší 
raně dospělé demokracii či svým vrs-
tevníkům? Také nechcete být pouhými 
„ovčany“, kteří se ve  veřejném prostoru 
chovají, jako by šlo jen o  nákup pověst-
ných předvolebních koblížků v některém 
z  moderních chrámů konzumu? Pak při-
jměte nabídku Marka Anděla: „Chceme 
diskutovat s  každým, koho naše aktivity 
zajímají, a pokud byste se k nám chtěli při-
dat a pomoci s čímkoliv, je to jednoduché 
– stačí nám jen napsat na  náš Facebook 
Democracy Go. Rádi Vás přivítáme do na-
šeho týmu!“

Martin Volný
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Drazí čtenáři,

blíží se Vánoce a nás napadá pouze jedno slovo – „prokrastinace“. Určitě jste to všich-
ni alespoň jednou zažili. Blíží se dlouho očekávané období bez školy, s nekonečnými 
zásobami jídla či nových ponožek. Jenže právě v tento čas si vždy učitelé vzpome-
nou, že by bylo potřeba doladit známky a zadají nám spousty práce, která časem 
nabyde obřích rozměrů.  Vám tedy zbývá pouze pár dní na to, abyste vymysleli, komu 
a co právě Váš Ježíšek nadělí. Každý rok si někde můžeme přečíst, že Vánoce jsou 
nejvíc stresující období v roce. Naše krásné město přeci jen nabízí nekonečnou škálu 
možností, jak si předvánoční čas alespoň na chvilku užít. Ať už si na náměstí zazpívá-
te „Narodil se Kristus pán“, zabruslíte, popovídáte si u punče, dojdete se podívat na 
nějakou pěknou výstavu nebo si doma přečtete novou knížku, ve všech případech 
budete mít možnost se zastavit a alespoň na malou chvíli se nechat pohltit atmosfé-
rou pohody a radosti. A pokud i Vy patříte k fanklubu našich čtenářů, naším novým 
číslem se pokusíme vyvážit Vám spoustu toho cukroví a bramborového salátu i du-
ševní potravou.
 Za celou redakci Vám přejeme, abyste se ničím nenechali zastrašit, nakoupili zá-
sobu ponožek pro celou rodinu a užili si nejen chuť vánočního punče, ale i nové číslo 
Vedneměsíčníku. Chvíle s  rodinou jsou pro tuto dobu samozřejmostí, tak vezměte 
nový Vedneměsíčník a pochlubte se babičce, díky čemu jste si svátky tolik užili! My se 
na Vás budeme těšit v novém roce.

Leona Hájková a Dáša Šamanová, šéfredaktorky

Foto: Adam Hájek

Mladí, nebuďte ovčany!
Democracy Go!

Každý rok na  českobudějovickém ná-
městí Přemysla Otakara II. vyroste 
v době adventu nespočet stánků s pun-
čem, pleteným oblečením či vánočními 
dekoracemi. Tentokráte přibylo i ledové 
kluziště, které si získalo velkou oblibu. 
„Ledová plocha stojí cca 3 miliony korun 
za měsíc provozu, před pěti lety na něj 
50% přispíval E.O.N, který ale po  2 le-
tech od  spolupráce odstoupil a  město 
samo nenašlo v rozpočtu potřebné pro-
středky,“ vysvětluje zastupitelka za TOP 
09 Petra Šebestíková. Tehdy město 
splácelo úvěr a  potřebovalo zároveň 
předfinancovat projekty hrazené z  ev-
ropských dotačních titulů.
 Až tento rok se městu podařilo 
ve svém rozpočtu vyšetřit potřebné pe-
níze, tak se návrh náměstka za KDU-ČSL 
Jaromíra Talíře na  obnovení bruslení 
na náměstí mohl zrealizovat. 
„Letos na  ledovou plochu město vy-
členilo 2,4 miliónu korun. Celou částku 
na to ale nevyčerpá. Městu se podařilo 
získat sponzora, kterým je společnost 
ČEZ. Z městské kasy tak půjde 1,3 mili-
ónu korun za kluziště a na doprovodný 
kulturní program 600 tisíc korun Zbytek 

uhradí společnost ČEZ,“ dodává Petra 
Šebestíková. 
 S  ledovou plochou sice nebudou 
spojeny žádné speciální události, za to si 
ale v době mezi 10 a 20 hodinou může 
přijít zabruslit úplně každý a zcela zadar-
mo. „Je stanoven maximální počet brus-
lících a  dozor tam po  dosažení tohoto 
počtu prostě další lidi nepustí,“ konsta-
tuje Petra Šebestíková. Na kluziště velké 
20x15 metrů se tedy můžeme přijít po-
bavit každý den až do 28. prosince. 
Zda na  náměstí uvidíme ledovou plo-
chu i příští rok ale nevíme. „Město v sou-
časné době připravuje zadání pro výběr 
nového provozovatele vánočních trhů 
na příští 3 roky. Takže se musíme nechat 
překvapit,“ upřesňuje Šebestíková.
 A jak je to s odolností kluziště pro-
ti venkovním teplotám? Led vydrží do   
9 stupňů, proto doufejme, že letošní Vá-
noce nepřinesou velké teplotní rozdíly. 
Pokud bude tepleji, kluziště se uzavře. 
Tím se teď ale netrapme a  pojďme si 
užít alespoň nějakou z dalších 295 akcí, 
které jsou na náměstí pro tento rok při-
praveny.

Dáša Šamanová/Foto: Martin Volný

Na náměstí můžete vyrazit za punčem i bruslením
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Jedu ranním vlakem směrem Praha. 
Přemýšlím, nad čím asi přemýšleli lidé, 
kteří se probouzeli do  listopadového 
rána. Doufali ve změnu? Věřili, že přijde? 
Byli odhodláni pro ni bojovat? 
 Procházím ranní Národní třídou. 
Jsem plna očekávání, jak to všechno 
dnes dopadne. Zatím je zde klidná a po-
chmurná nálada. Kolem mě jsou téměř 
na  každém kroku policisté. K  pomníku 
17. listopadu přicházejí nejen slavné 
osobnosti ale i vrchní představitelé vlá-
dy, ten nejvyšší ale chybí.  Mám radost, 
že i  já můžu slavit tento svátek přímo 
v centru dění. Někteří to ale necítí stej-
ně. Postarší paní nazlobeně diskutuje 
s policisty: ,,Na co to tu ty lidi dělají? Ne-
mají nic lepšího na práci?“ Asi ji rozhoř-
čilo, že její tramvaj dnes neprojížděla 
Národní třídou, ale jela po objízdné tra-
se. Organizátoři Korzo Národní finišují 
s přípravami. Před vstupem na Národní 
visí obrovský plakát hlásající: „Díky, že 
mužem“. 
 Po  ranní kávě se opět vracím 
na  Národní. Lidí přibývá, stejně jako 
trikolorek na  jejich kabátech. U  desky 
připomínající svátek 17. listopadu při-
bývají květiny i svíčky, každý tiše zapá-
lí tu svou a  udělá místo ostatním. Lidé 
se střídají stejně jako interpreti na  hu-
debních stageích. Program letošního 
Korzo Národní je opravdu zajímavý 
a  rozmanitý. Dvě hudební stage plné 
skvělého hudebního programu. Obý-
vák Václava Havla plný krásné literatury, 

pohodlných křesílek a  psacích strojů. 
Přednášky a videoprojekce v přistavené 
tramvaji. Realizační tým odvedl skvělou 
práci. „Většina z nás jsou nebo byli orga-
nizátory Budějovického Majálesu. První 
dva ročníky jsme dokonce připravovali 
pod stejnou hlavičkou,“ říká spoluorga-
nizátor Martin Pikous. „Letos jde ale již 
o  ročník třetí a  akci pořádáme již pod 
názvem Díky, že můžem, z.s. Tým se 
rozrostl i o ‚nebudějčáky‘, ale stále o akci 

přemýšlíme do  určité míry stejně jako 
o Majálesu,“ doplňuje. 
 Přesouvám se na Albertov. Na ka-
ždé z projíždějících tramvají vlají vlajky. 
tvrdě vybojovaný Albertov dnes ale 
opět patří studentům . Na pódiu vystu-
pují významné osobnosti, vyjadřují své 
názory, myšlenky a  pronáší svá přání. 
„Dnes žijeme v  parlamentní republice, 
ale není málo těch, kteří by chtěli mít 
v  čele státu vůdce. Aby se mohli bez-
starostně spoléhat na to, že ten nahoře 
všechno zařídí,“ říká Petr Pithart. 
 „Pane prezidente Zemane, stojíme 
za  Vámi!“ I  tohle jsou hesla, která jsou 
k vidění na Václavském náměstí. Sešli se 
tu nejen příznivci hlavy státu, ale i příz-
nivci jemu podobných. V davu jsou k vi-
dění šály SPD. Sám předseda této strany 
zde dnes vystoupil. „Při studiu historic-
kých materiálů jsme s potěšením zjisti-
li, že to, co tehdy lidé na ulicích žádali, 
jejich revoluční program, se v podstatě 
do puntíku shoduje s tím, co dnes pro-
sazujeme v našem hnutí,“ zní za hlasité-
ho potlesku přítomných. 
 Vracím se vlakem domů. Přemýš-
lím nad tím, jak moc bylo snažení stu-
dentů v roce 1989 úspěšné. Věřím tomu, 
že svůj účel splnilo. Položili základy 
„nového státu“. Využijme tyto základy 
a pojďme na nich stavět. Něco, na co se 
budou generace, které přijdou po  nás 
dívat s obdivem a respektem.  

Sára Nikola Lučanová/ 
Foto: Daniel Podroužek

17. listopad
České Budějovice budou opět psát do-
pisy za vězně svědomí
 Maraton psaní dopisů je celosvěto-
vá akce pořádaná lidskoprávní organi-
zací Amnesty International u příležitostí 
Dne lidských práv. Každoročně se do ní 
zapojují tisíce příznivců a dobrovolníků 
Amnesty po celém světě. Psaním dopisů 
za  propuštění vybraných vězňů svědo-
mí (lidí omezovaných na  základě jejich 
původu, přesvědčení nebo postavení) 
se jim daří měnit rozhodnutí vlád a do-
stat nespravedlivě vězněné na svobodu, 
nebo alespoň zlepšit jejich situaci.
 Podporovatele má Maraton i v České 
republice, jen minulý rok se uskutečnilo 
přes dvě stě akcí, na kterých lidé napsa-
li přes dvanáct tisíc dopisů, dalších pět 
tisíc bylo podepsáno online. Koordiná-
torka aktivismu Žaneta Sladká z  Amne-
sty Internationa potvrzuje, že posílání 
dopisů má smysl. Důkazem je jí i  počet 
propuštěných vězňů v minulém roce. 
 Mexičanka Yecenia Armentová, 
která byla policisty znásilněna a  téměř 
umučena k smrti, se na svodobu dosta-
la v  červnu 2015. Ti, kteří jí ublížili, byli 
sami postaveni před soud. Fredu Bau-
movi a Yvesi Makwambalovi z Demokra-
tické republiky Kongo hrozil trest smrti 
za  aktivismus. Z  vězení byli propuštěni 
i  díky 170  000 dopisům, které příznivci 
napsali na  jejich podporu. Vláda státu 
Burkina Faso se zavázala k  vymýcení 
brzkých a nucených sňatků dívek. 

 Každoročně se do  akce zapojují 
i  kavárny a  gymnázia v  Českých Budě-
jovicích, mezi tradiční místa konaní pa-
tří gymnázium Česká. Tam se Maraton 
porpvé konal v roce 2012 pod vedením 
Jiřího Krejčího. Studenti se vždy předem 
seznámí s vybranými případy a zvolí si, 
koho podpoří. Poté věnují čas psaní do-
pisů, které posléze buď sami odnesou 
na poštu, nebo odeslání nechají na po-
řadatelích z řad studentů. 
 Ani letos nebudou mít s  nedostat-
kem vězněných, kteří potřebují jejich 
pomoc, problém. Solidaritu budou moci 
vyjádřit s profesorem ekonomie na Uni-
verzitě Minzu v  Pekingu, který upozor-
ňoval na porušování práv etnických sku-
pin v Číně a nyní je uvězněn na doživotí. 
Dalším z  případů je mučení a  věznění 
politického aktivisty Johana Teterissy 
z  Indonésie, který na  poklidném pro-
testu před sídlem tamějšího prezidenta 
ukázal vlajku symbolizující nezávislost 
pro obyvatele provincie Maluku. 
 Pokud vás psaní dopisů zaujalo stej-
ně jako studenty z České a vaše škola se 
do  „maratonu“ nezapojuje, můžete se 
zúčastnit akcí pořádaných Budějovickou 
skupinou Amnesty 14. prosince v  Aka-
demické knihovně Jihočeské univerzity 
nebo 17. prosince v Horké Vaně, kde se 
koná beseda s  Egypťanem Kareemem 
Tahou, účastníkem arabského jara a bý-
valým politickým vězněm.

Zdeňka Berkovcová

České Budějovice budou opět 
psát dopisy za vězně svědomí

Už několik let je řešen problém jménem 
MIGRACE, ale vlastně skoro nikdo z nás 
si neuvědomujeme, co za tím slovíčkem 
„migrace“ stojí. Jsou to lidi, jména, vlast-
ně ani nevíme, ale říká se jim migranti. 
Tito lidé potřebují naší lidskou pomoc. 
Členové ze studentského divadelní 
kroužku Cylindr z Biskupského gymná-

zia se pokusili vcítit do jednoho z tisíce 
imigrantů, který se snaží zapadnout 
do  našeho západoevropského kolobě-
hu života. Toto představení předvedli 
na přednášce pořádanou Salimem Mu-
radem na Pedagogické fakultě Jihočes-
ké univerzity v Českých Budějovicích.

Natálie Ledajaksová

Uprchlík
V  minulém čísle jsem psala o  situaci v  Paří-
ži po  teroristických útocích a  jejich dopadu 
na  každodenní život Paříže. V  tomto čísle 
chci provést podobnou analýzu, která se ale 
bude týkat Turecka, a to především události, 
která ještě nedávno byla na  titulních strán-
kách všech medií, ale dnes jsme na ni již za-
pomněli.
Půl roku uběhlo od nepovedeného „puče“ 
v  tureckém Istanbulu, který se stal v  noci 
z 15. na 16. června 2016. Cílem bylo svrh-
nout vládu prezidenta Recepa Tayyipa 
Erdogana, avšak nebyl úspěšný. Puč si 
vyžádal 290 mrtvých a více než 1 400 zra-
něných. Určitě si všichni vzpomeneme, jak 
tato událost obletěla celý svět, ale zároveň 
rychle zmizela z povědomí lidí. Každá tako-
váto velká událost má i  svůj velký dopad, 
který už nebývá mediálně přitažlivý, ale 
pro obyvatele celého Turecka hraje zásadní 
roli. 
 Když jsem jako typický návštěvník 
Istanbulu zašel do čajovny nedaleko Mod-
ré mešity, seznámil jsem se s  jedním klu-
kem (mohlo mu být tak okolo 26 let) a jeho 
dvěma kamarády. Bavili jsme se o běžných 
věcech, např.  o našem studiu nebo o na-
šich jménech (které mi neřekl a vlastně je 
to dobře). Říkal, že chtěl být dlouho vojá-
kem, nikdy nepřemýšlel nad ničím jiným 
a  také se na  to velmi dlouho připravoval. 
Důležité je zmínit, že v Turecku jsou 3 typy 
armádních univerzit pro každou ze složek 
(letectvo, námořnictvo a pozemní vojsko). 
Tento kluk studoval u  pozemního vojska 
něco jako management velení. Po pokusu 
o převrat byli všichni studenti všech vojen-

ských univerzit vyhozeni ze škol a propuš-
těni z armády. On měl zrovna velké štěstí, 
protože státnice dělal asi 4 dny předtím, 
ale jeho vysokoškolský titul je mu teď ab-
solutně k ničemu. Jeho bratr takové štěstí 
neměl, na kariéru u armády se připravoval 
8 let a ze školy ho vyhodili asi měsíc před 
ukončením (nutno dodat, že ani jeden 
z  nich se ničeho neúčastnil, oba dva byli 
vyhozeni ze dne na  den a  ani nevěděli 
proč). Takovým způsobem bylo vyhozeno 
a propuštěno asi 20 000 studentů a uvěz-
něno asi 120 000 lidí všech společenských 
vrstev (právníci, novináři, vojáci, adminis-
trativní pracovníci atd.), většina z nich ne-
vinně. 
 Zajímavé ale i děsivé je to, jakým způ-
sobem se vláda zbavila letců. Osudné noci 
všem studentům letectví řekli, že na Gala-
tasaray Bridge (turisticky významný most 
mezi starým centrem Istanbulu - ve kterém 
se nachází Modrá mešita i  Hagia Sofia - 
a novou částí, která je stále ještě evropská) 
zaútočil Islámský stát. Všichni tito studen-
ti byli rozkazem posláni na  most (myslím, 
že neříkal, zda byli nebo nebyli ozbrojeni). 

Na mostě však kromě turistů a místních ry-
bářů nikdo nebyl, bohužel jeden student 
na  místě zemřel. Po  zmařeném převratu 
a počínajících čistkách byli všichni propuš-
těni za  dezerci a  účast na  protivládní de-
monstraci (těžko pochopit, když tam byli 
posláni přímým rozkazem). 
 Když se na to zpětně dívám, mám po-
cit, že on už ani neměl co ztratit. Když jsme 
se s ním o tom bavili, tak vedle nás sedě-
li jeho kamarádi a  vrhali na  něj pohledy 
ve stylu „tohle bys neměl říkat“. Ve spoustě 
medií se psalo o  tom, že vojáci nevěděli, 
co činí, jen uposlechli rozkazu. Správně vy-
cvičený voják má splnit rozkaz bez otázek 
a přemýšlení a oni za to byli vyhozeni nebo 
uvězněni. Do  armády se nikdo z  nich již 
vrátit nemůže, mají něco jako „špatný kád-
rový profil“ (pokud nevíte, co to znamená, 
zeptejte se rodičů). Tímto článkem vám 
všem chceme sdělit jedno: Zamyslete se! 
Turecko je hned za branami Evropské unie 
a tyto události jsou znepokojivě podobné 
těm za minulého režimu u nás.

Leona Hájková a Tomáš Procházka
Foto: Tomáš Procházka

Diktátor za branami Evropy

Na 40 studentů z České republiky, Němec-
ka a Polska se sešlo 14. listopadu v klášteře 
St. Marienthal, nedaleko německého měs-
ta Görlitz, na týdenním semináři Discover 
Europe, který pořádala nevládní nezisková 
organizace EUTIS, zabývající se prohlubo-
váním povědomí o Evropské unii, ve spo-
lupráci s kolínskou organizací Karl-Arnold-
-Stiftung. 
 A proč zrovna studenti z těchto zemí? 
„Seminář se konal ve  Slezsku, které za-
sahuje právě na  území Německa, Polska 
a  ČR. Jedním z  našich cílů bylo seznámit 
studenty s  multikulturní historií Slezska. 
Především nám ale šlo o to představit jim 
Evropskou unii a její historii i budoucnost 
a v neposlední řadě přiblížit mladým i poli-
tiku jako takovou,“ vysvětluje Michael Mu-
rad z obecně prospěšné společnosti EUTIS. 
 Čeští studenti přijeli do Slezska z Čes-

kých Budějovic,  Havlíčkova Brodu a  Olo-
mouce. 
 Komunikačním jazykem byla  anglič-
tina. Na  účastníky čekaly „hry“, na  kterých 
se učili principy demokracie, diplomacie či 
fungování Rady Evropské unie. Každý večer 
byl věnovaný jedné ze zemí, odkud účastní-
ci pocházeli – studenti prezentovali národ-
ní obyčeje, tradiční pokrmy (včetně ochut-
návek) a známé osobnosti dané země. 

 Jedním z  dalších cílů semináře bylo 
poznat nové lidí. I proto byli studenti bě-
hem aktivit rozděleni tak, aby se seznámili 
a spolupracovali s ostatními. 
„Tento seminář mi pomohl si uvědomit, že 
bychom si měli vážit členství ČR v Evrop-
ské unii. Lidé, kteří tam s námi byli a měla 
jsem možnost se s nimi poznat, byli skvělí, 
a doufám, že se s nimi ještě někdy uvidím. 
Přála bych si víc takovýchto akcí,“ říká Na-
tálie Ledajaksová z Biskupského gymnázia. 
 A  nezůstane jen u  pouhých přání. Již 
na příští rok se plánuje další seminář Dis-
cover Europe. EUTIS ale připravuje i  další 
projekty, např. v jednotlivých krajích uspo-
řádá seminář v  rámci projektu Rozhoduj 
o  Evropě. Konkrétní informace najdete 
na stránkách www.rozhodujoevrope.cz, 
www.eutis.cz či na fb.  

Radek Svoboda

Být, či nebýt členem EU? To je to, oč tu běželo a běží

Chvíli předtím, než rozhodčí zahájil zá-
pas mezi Spartou Praha a  Southamp-
tonem, naskočilo na  obrazovce video. 
Fotbalisté v něm připomněli trest klubu 
a zakončili ho dvěma slovy: „NE RASIS-
MU.“ O pár minut později se k míči do-
stal fotbalista Cuco Martina a fanoušek 
za  mnou zakřičel větu, která vulgárně 
souvisela s opicemi a dalšími mnohem 
horšími věcmi. Bylo mi z  toho smutno, 
ale nepřikládal jsem tomu v danou chví-
li velkou pozornost. Pár dní na to se mi 
stala událost, která mě donutila se nad 
tímto zážitkem zamyslet… 
 Šel jsem právě domů, když jsem 
na  ulici potkal skupinku Romů. Zniče-
honic mi na tváři přistála pěst a už jsem 
se válel na  zemi. Během chvíle jsem 
se zvedl a  dostal ještě pár dalších ran 
do spánku. Prostě jen tak bez důvodu…
Pro úplnost musím dodat, že dva spo-
lečníci se pokoušeli svého kumpána za-
držet. Nechci pomýšlet na  to, co by se 
stalo, kdyby tam nebyli. 
 Dlouho jsem pak přemýšlel. Ale 
snad ani na  vteřinu jsem nepomyslel 
na  to, že bych mohl změnit svůj názor 
na  jakoukoliv komunitu či národnost. 
Nikdy nebudu na  nikoho nahlížet skrz 
prsty. Nenávist totiž není to, co vyřeší 
problémy, které naše společnost má. Ži-

jeme v době, kdy se setkáváme s mno-
ha lidmi z různých zemí nebo komunit. 
To, že máme možnost stýkat se s nimi, 
nás má všechny obohatit.
 Chci svět, kde nebudou lidé nadá-
vat na někoho jen kvůli tomu, že vypadá 
jinak nebo že věří v jiného boha. Zloba 
se totiž ukrývá v každém z nás a setkat 
se s ní můžeme kdykoliv a za  jakékoliv 
situace. To, že jsem měl smůlu, mě utvr-
dilo v jednom. Nenávist není klíč. 
 Ve své zkušenosti navíc vidím urči-
tou symboliku. Jeden člověk do mě buší 
pěstí a druhý se ho snaží zastavit. I naše 
společnost je rozdělena na různé skupi-
ny lidí s odlišnými názory. Věřím ale, že 
ochota naslouchat, diskutovat a praco-
vat s problémy, které nás tíží, převládá. 
To je podle mě klíč. 
 Přeji si svět, ve  kterém nebudu 
na  hokejovém zápase poslouchat na-
dávky na hráče romského původu. Přeji 
si svět, ve kterém není místo pro rasis-
mus a  diskriminaci. Možná si řeknete, 
že jsem snílek. Já si myslím, že je před 
námi dlouhá cesta. Cesta, za  kterou se 
vyplatí bojovat. Ne silou, ale otevřenou 
myslí. Získat můžeme všichni. Pokud se 
vydáme opačným směrem, nezíská ni-
kdo nic. 

Jakub Bartoš

Zlo je v nás
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Todeňská hora je velmi zajímavé místo. 
Jmenuje se podle blízké vesničky Tod-
ně, kterou nenajdete na  vrcholu hory, 
ale v jejím údolí. Říkáte si hora jako hora, 
ale tato nabízí úžasný pohled z  Novo-
hradských hor na  celé pohoří Šumavy. 
Zvláště z jara a na podzim je pak pohled 
zpestřen barvou bukových listů, na jaře 
zelených, na  podzim zlatých. Buků tu 
roste požehnaně. Místo mi doporučil 
pan Oldřich Fencl, objevitel a propagá-
tor Todeňské hory. 
 Pro pěší turisty je několik možnos-
tí, jak sem vyrazit. Za  prvé z  Komařic, 
kam zajíždí linkové autobusy po červe-
né přes Stradov a zpět, druhá možnost 
je jet z  Ločenic a  zpět, třetí cesta vede 
z Trhových Svinů a zpět nebo si možné 
cesty můžete libovolně zkombinovat. 
Další možností je dojet sem na  kole 
přímo z  Českých Budějovic a  poslední 
způsob je přijet autem a nechat ho pod 
horou. V  žádném případ nezapomeňte 
připsat nějaký pěkný vzkaz p.  Fenclovi 
do turistického sešitu, který tady zane-
chal a který je umístěn zezadu na lavič-
ce, kde znavený turista může odpočívat 
a užívat si výhled i v sedě. 
 Todeňská hora měří jen 608 m.n.m. 
a  je součástí Pořešínské pahorkatiny. 
Ve mně evokuje bloudění, neboť z cel-
kem pěti výstupů, které jsme absovova-
li, tři skončily ztracením se. Jeden z výle-
tů Vám budu vyprávět. 
 Vyrazili jsme se skupinou šesti lidí 
z Trhových Svinů po  červené a  volnou 
krajinou mířili k  Todeňské hoře. Byl 
krásný podzimní den, a  tak jsme si vý-
let náležitě užívali. Poslední část cesty 
na samotnou horu nám sice dala zabrat, 
ale na lavičce jsme nabrali své síly a užili 

si nádherné výhledy, které se nám na-
bízely. Pak už to s námi šlo z kopce a to 
do  slova, klesali jsme dále po  značce 
do Ločenic a před námi se objevila ob-
rovitá louže. Rozhodli jsme se jí obejít 
a  na  druhé straně pokračovali dál, ale 
značka nám někam mezitím zmizela. 
Radili jsme, zda se vrátit zpátky na po-
slední místo, kde jsme značku viděli, 
nebo někudy vylézt z  lesa. Protože se 
před námi objevovala v dáli jakási mýti-
na, rozhodli jsme se pro druhou varian-
tu. 
 Byla to špatná volba. Místo z  lesa 
ven jsme byli úplně ztracení uprostřed 
ničeho. Vydali jsme se naslepo lesem. 
Po  několika pasekách jsme náhle vy-
lezli u pole. Naštěstí už sklizeného a su-
chého, takže nebyl problém jej přejít 
na cestu, kterou jsme za ním viděli. Ale 
jaké bylo naše zklamání, když cesta ved-
la místo do našeho cílu v Todyni do Lo-
čenic. Museli jsme tedy zavolat a požá-
dat o  odvoz naše přátele. V  okolí hory 
musí být nějaký ten bludný kořen. Dejte 
pozor, ať na něj také nenarazíte.

Jitka Stojanová

NEZNÁMÁ MÍSTA ČESKOBUDĚJOVICKÉHO OKOLÍ

Todeňská hora

Milá Kitty, 
 Amsterdam je překrásné město. Netušila jsem, že se mi bude natolik líbit.
Představ si, jízdních kol je tu neskutečně mnoho. Jsou všude, kam se podíváš. Asi by tu 
potřebovali o něco více zábradlí, aby chudáci nebyli tak namačkaní na sebe, když je 
jejich majitelé zamknou a na čas opustí. Na kole samozřejmě jezdit už umím, ale 
musím se ještě naučit orientaci v provozu. Je pravda, že kolaři tu mají přednost přede 
všemi, ale i tak mi tatínek důrazně nakázal, ať na sebe dávám pozor. Velice obdivuji 
Amsterdamské maminky. Jedno dítě vepředu, druhé vzadu. Ještě vezou nákup a bez-
starostně mávají na kamarádku, která zrovna jde kolem. 
 Pak se mi tu ještě líbí nenápadně pozorovat životy lidí. Je to tu velmi snadné, 
protože záclony tu nemá skoro nikdo. Zrovna teď vidím jednu starou dámu, jak si 
upravuje nehty a hned vedle se schází celá rodina k večeři. V bytech těch nejbohatších 
visí drahé obrazy a na krbových římsách stojí naleštěné vázy. Zdá se mi, že místní pod-
porují umění, ale šetří na výdajích za plyn, protože i uvnitř nosí tlusté svetry a někdy 
i srandovní barevné čepičky. Připomínají mi skřítky z pohádek.
 Amsterdamskou atmosféru zajisté dotváří i nespočet krásných kaváren. Každá 
je jiná a má svůj osobitý styl. Chtěla bych někdy ochutnat kávu, ale stydím se tam jít 
hned teď. Co by si asi řekli? Taková malá holčička chce ochutnat kávu a ještě k tomu 
je sama? Doma se zeptám maminky, jestli bychom tam nemohli jít někdy společně. 
Třeba na moje narozeniny! Uvidíme. Lidé kolem nás začínají být zvláštní. Odtažití. 
 Už musím běžet, abych nepřišla pozdě na hodinu. 
           Tvoje Anne

Tato parafráze na Deník Anny Frankové vznikla díky vzpomínce na návštěvu jejího 
domu v  Amsterdamu. Pokud se chcete také podívat na  místa, kde se její rodina 
skrývala více jak dva roky, není to nic těžkého. Jakmile budete mít pár dní volna 
(stačí prodloužený víkend), rezervujte si vstupenku do Domu Anny Frankové přes 
internet, protože poté nebudete muset na místě stát tříhodinovou frontu. Levného 
ubytování v Amsterdamu je celá řada, proto doporučuji se zdržet více dnů, proto-
že Amsterdam nabízí i řadu dalších velmi zajímavých míst, za všechny uvedu např. 
Museum Van Gogh či Rijskmuzeum, kde vstupné do 18 let máte zadarmo. Amster-
dam jednoduše stojí za vidění a autobus vás tam odveze doslova přes noc. Tak ne-
váhejte a vydejte se za dobrodružstvím! 

Text a foto Jana Procházková

Nesoutěžní přehlídka scénických diva-
del s  názvem Budějcká Thálie se letos 
konala mezi 4. a 13. listopadem v Diva-
dle U Kapličky.
 Budějckou Thálii pořádá soubor  
J. K. Tyl za podpory města České Budě-
jovice už od roku 1999. Na letošním, 17. 
ročníku vystoupilo jedenáct souborů, 
z  čehož dva byly profesionální. „Tento 
ročník byl ojedinělý v tom, že se na něm 
prezentovaly už i špičkové soubory,“ 
říká jeden z organizátorů Roman Mašek. 
 Oba profesionální soubory zahrály 
dětská představení, konkrétně divadel-
ní soubor AMADIS Brno si připravil Kou-
zelné hrátky se zvířátky a Divadlo ANFAS 
Praha předvedlo své podání večerníčku 
Bob a Bobek na cestách. „Pozvali jsme si 
tyto soubory, aby se amatéři inspirovali 

a mohli potěšit i své malé diváky,“ vy-
světluje ředitel festivalu Václav Krištů-
fek. 
 Inspirací amatérským hercům ov-
šem nebyla pouze dětská představení. 
Iveta Průková je členkou divadelní sku-
piny Šramot působící v Českých Budějo-
vicích a přišla se podívat na představení 

Dokonalá svatba v podání DDS Ty-já-tr/
HROBESO, Praha. „My Dokonalou svat-
bu hrajeme také, takže pro mě byl tro-
chu nezvyk, když některý text vypustili 
nebo něco pojali jinak,“ líčí své dojmy 
ochotnice, „ale na druhou stranu si po-
hráli s každým slovem a některé změny 
byly k  lepšímu. Pro ostatní diváky to 
určitě muselo být moc hezké a vtipné,“ 
shrnuje Iveta Průková.
 Organizátoři si pochvalovali velký 
zájem diváků. „Návštěvnost byla maxi-
mální, museli jsme vyndat všechny žid-
le, které jsme v divadle měli,“ usmívá se 
Roman Mašek a přidává přání, aby stej-
ně úspěšný byl i příští ročník, na který už 
teď všechny čtenáře Vedneměsíčníku 
srdečně zve.

Martina Mašková

Jistě jste o něm už slyšeli. Ladislav Zibu-
ra se po maturitě sbalil a vyrazil na ces-
tu. Pěšky došel do  Říma, Santiaga de 
Compostela a  k  Baltskému moři. Jeho 
dosud největší výpravou byla čtyřiceti-
denní pouť skrz Turecko a  Izrael s cílo-
vým místem Jeruzalémem.
 Letos v  létě však znovu překonal 
sám sebe. Za  pouhé tři měsíce poznal 
Nepál a  Čínu tak, jak si ji běžní turisté 
mohou jen představovat. O svém dob-
rodružství se rozhovořil v  neděli 20. 
listopadu v  divadelním sále Metropol, 
který byl beznadějně vyprodaný. 
 Přednáška se stejnojmenným ná-
zvem jako Ziburova již druhá kniha 
Pěšky mezi buddhisty a komunisty byla 
všechno, jen ne obyčejná. Diváky uví-
tala živá hudba. Klasika naživo je prý 
„levnější než poplatky OSA,“. Před zahá-
jením se na  plátno promítaly povzbu-
zující rady, jež dostal Zibura na  cestu, 
nebo ho jimi obdařili tamější obyvatelé. 
Nutno podotknout, že se všechny nes-
ly v  duchu: „Ty chodíš pěšky, protože 

nemáš peníze na autobus?“ proneseno 
zvědavým Nepálcem. Od toho okamži-
ku až do konce se obecenstvo minimál-
ně usmívalo. Nedozvěděli jsme se sice, 
kolik žije v Nepálu obyvatel, nebo v  ja-
kých výškách se pohybuje aktuální kurz 
čínského jüanu vůči koruně. Zato jsme 
se díky vypravování a  moderním tech-
nologiím seznámili s  docela běžnými 
Nepálci, Číňany a  jinými národnostmi, 
které Zibura potkal.
 Sympatie v nás vyvolal nepálský ho-
teliér, který poprvé slyšel Beatles a  byl 
jimi natolik nadšen, že ihned vyma-

zal tradiční písně a  nechal si stáhnout 
Yesterday. Pobavila nás příhoda, jak se 
Zibura marně snažil dostat na  druhou 
stranu dálničního tunelu, ve  kterém se 
nesmí stopovat, až ho zastavili čínští 
policisté, odchytli mu první auto a řidiči 
nařídili, že tohoto muže dopraví na dru-
hou stranu. Rozněžnil nás holý fakt o vy-
míraní pand doplněný videem, na němž 
se panda pokouší slézt z dřevěné desky, 
a pravdivým komentářem: „Když jste tak 
líní, že se nechcete ani rozmnožovat, vy-
mřete. A přesně to se děje pandám!“
 Po  půldruhé hodině došlo ke  slav-
nostnímu konci v  podobě křtu již zmí-
něné knihy. Křtilo se sójovou omáčkou. 
Jediným darem, který Zibura přivezl 
svému otci z  Číny. Stand-up se nyní 
chystá na  turné po  České republice 
i Slovensku. Kdo ví, třeba se za rok mů-
žeme těšit na  pokračování. Sám autor 
ale přiznává: „Procestoval jsem Nepál 
a Čínu, abych pochopil, že chci žít tady, 
doma.“

Autor i foto: Daniela Ryplová

Celá výprava začala v horském středisku 
Yastrebetsodkud, odkud jsme lanovkou 
vyjeli na stejnojmennou chatu. Pak jsme 
se vydali k chatě Musala (2389m n. m.), 
kde jsme přenocovali. Naším cílem bylo 
zdolat majestátný nejvyšší vrch Balkánu 
Musalu (2925 m n. m.). 
 Hora za  minulého režimu nesla 
jméno po  sovětském vůdci Stalinovi, 
své skutečné jméno však dostala dale-
ko dřív od Osmanů, kteří ji pojmenovali 
„MusAllah“, tedy Boží hora či Boží trůn. 
Vychází se z chaty Musala (2389m n. m.) 
a  na  třech kilometrech musí cestovatel 
zdolat téměř šest set metrů převýšení. 
Poslední metry byly ubíjející, chvíle-
mi vedro ze žáru slunce, pak zase zima 
z chladného větru. Záda jsou z  těžkého 
batohu unavená, nohy se jen těžko drží 
úzké cestičky. 
 Finální pocit je však k  nezaplacení. 
V jeden moment je vše na stovky kilome-
trů pod vámi a vy se opravdu na chvíli cí-
títe jako Bůh na svém trůně. Jezera, která 
jsme míjeli cestou, jsou ze shora jako 
malé kapky a chata, u které jsme spali, je 
schovaná za jiným vrcholem, jenž z Mu-
saly vypadá jako bezvýznamný kopeček. 
Na  vrcholu je možné zakoupit základní 
občerstvení nebo třeba Zagorku v ceně 
zhruba okolo dvou až čtyř leva (jeden 
bulharský lev je asi čtrnáct korun). Za-
gorkou nemyslím českou zpěvačku 
Hanu Zagorovou. Vedle Kamenitza je Za-
gorka nejznámějším pivem v Bulharsku. 
 Ovšem odpočinek netrvá dlouho, 
jelikož musíme pokračovat dalších deset 
kilometrů a zdolat další kopce a převýše-
ní až k chatě u  jezera Granchar (2200 m 
n. m.). Tam nakonec po pár hodinách do-
rážím. První, na  co jsem pomyslel, byla 
studená Zagorka (opět myslím pivo). 
Po  půl hodině čekání přišel k  pultíků 
starý zarostlý pán, jehož zjev zhruba od-
povídal ku vzhledu celého prostoru. Po-
žádal jsem ho o pivo a ejhle. Stálo přede 

mnou pivo, které jsem znal jenom z  re-
klamy a vždy jsem ho bral jako terč po-
směchu. Pravý nefalšovaný Argus z Lidlu 
splnil svoji funkci na  jedničku a  já jsem 
si lebedil nad tím, že existuje globaliza-
ce. Do  pár hodin se sešla celá skupina 
a postavil se tábor. Někteří z nás si ještě 
užívali šopský salát z rukou bulharského 
dědy, zbytek včetně mě spal a  nabíral 
síly na další den. 
 Ráno nás čekal výstup z  údolí 
po  „hřebeni“ k  chatě Ribniezera, což 
měla být naše poslední destinace v po-
hoří Rila. Na  počátku lehký pochod 
se proměnil v  noční můru. Když jsem 
já a  můj kamarád jako první dorazili 
do cíle, spustila se horská bouřka zrovna 
ve chvíli, kdy zbytek výpravy válčil s ka-
mennými poli nahoře v kopcích. Napja-
tě jsme v  chatě čekali na  další příchozí, 
kteří po  asi hodině dorazili promočení 
až na  kost. Kompletní jsme byli po  té-
měř třech hodinách. Přesto nám chyběly 
dvě kamarádky. Po  krátké rozvaze jsme 
se ještě před setměním rozhodli jít zpět 
a  dovést je bezpečně k  chatě. Nalezli 

jsme je zanedlouho na  prvním hřebe-
ni v  pořádku a  k  našemu překvapení 
plné elánu a  síly. Večer jsem pak strávil 
se zaslouženou Zagorkou a po několika 
dnech prvním vařeným jídlem, tedy prv-
ním neinstantním. 
 Příštího rána jsme sešli do  údolí, 
kde na  nás čekal autobus, jež nás do-
vezl na  prohlídku nádherného Rilského 
kláštera (Rilskimanastir) a poté do města 
Bansko, odkud jsme měli vyjít další den 
na Vichren (2 914 m n. m.). Jenomže ně-
kteří z nás včetně mě dostali úžeh, a tak 
se na vrchol vydala pouze větší polovina 
z nás. Odpoledne jsme vyrazili na Rožen-
ský monastýr, odkud jsme po  přespání 
vyrazili do řecké Soluně a dále na Olymp. 
 Pokud hledáte náhražku za  Alpy, 
kde se můžete levně najíst, napít a  do-
mluvit bez znalostí němčiny či angličtiny, 
nebo prostě vyrazit do  nádherných hor 
země, kterou většina Čechů zná z přirov-
nání „Stojí a čumí jak Bulhar do mlátičky“ 
a díky vyhlášené pláži Zlaté Písky, určitě 
neváhejte ani vteřinu. 

Roman Jordán

Budějcká Thálie byla letos inspirací pro amatéry

Budějovický rodák o tom, kterak prošel mezi buddhisty a komunisty

Alpy ve slevě, dobrá Zagorka a fajn lidi. 
To vše nabízí bulharské pohoří Rila
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Letošní sezona v  Jihočeské filharmonii byla 
zahájena poněkud netradičně. První dva mě-
síce byly koncerty přesunuty do nedalekého 
kulturního domu Metropol z důvodu rekon-
strukce kavárny a předsálí. Jde o vytvoření ja-
kéhosi malého kulturního centra ještě před-
tím, než proběhne oprava Slavie. Slavnostní 
otevření po rekonstrukci se uskutečnilo dne 
4. 10. 2016.
 „Rekonstruovalo se poměrně krátkou 
dobu, a  to od  června. Práce tedy byly velmi 
intenzivní,“ sdělil pro Český rozhlas ředitel 
Jihočeské filharmonie Otakar Svoboda. Šlo 
víceméně o  kosmetické úpravy spojené 
s úpravami, které mají vyjít vstříc návštěvní-
kům. Hned uvnitř naleznete novou kavárnu, 
která je nyní decentnější, útulnější a světlejší. 
To vše je doplněno reprodukovanou či živou 
hudbou různých žánrů. Dalším příjemným 
bodem je také čistší vzduch díky novému 
zákazu kouření. Nově je také JF přístupná 
bezbariérově. Ve vnitrobloku je nainstalován 
výtah a v sále uvolněný přístup pro vozíčkáře.
 Ve foyeru koncertní síně současně vznikl 
nový výstavní prostor určený pro umění blíz-

ké hudbě. Samotný sál zůstává zatím beze 
změn, nicméně v následujících dvou až třech 
letech se plánuje taktéž jeho úprava. V příští 
sezoně zamýšlí vedení filharmonie zvelebení 
vnitrobloku, ve  kterém má vzniknout malé 
prostředí pro živou produkci komorní hudby.
 Od  roku 2014, kdy se Otakar Svoboda 
stal ředitelem JF, byla provedena výrazná 
změna v celkové dramaturgii, jejímž cílem je 
zapůsobit hlavně na mladou generaci. O no-
vou mediální tvář se postaral grafik Jiří Votru-
ba. Další zásadní změnou je počet hudebníků 
ve filharmonii, který se za poslední dva roky 
zvýšil na 40. Proto již nenajdete v názvu slo-
vo „komorní“. Pro zpestření vystupuje filhar-
monie na netradičních místech jako jaderná 
elektrárna Temelín, Stezka v  korunách stro-
mů nebo Budvar aréna.
Pokladní JF Milena Řežábková, která zde pra-
cuje již řadu let, si nové změny pochvaluje. 
„Je to krásně zrekonstruované, moc se mi 
to líbí. Připadám si tu jako v nebi,“ řekla pro 
Český rozhlas.

Daniel Podroužek
Foto: českobudějovický deník

Uznávám, že nadpis článku může znít tro-
chu hanlivě, ale k  jakémukoliv zneuctění 
zde není místo. Protože málo co je totiž tak 
záslužné a zajímavé jako byl uplynulý Fes-
tival Černá Věž. Výtěžek z tohoto festivalu, 
který se konal pošesté jako již tradičně 
na  konci listopadu, putuje na  účet Centra 
BAZALKA, které pečuje o děti s postižením. 
Centrum BAZALKA (nestátní a  nezisková 
organizace) existuje právě díky takovýmto 
akcím a darům od dárců. Ale zpět k festiva-
lu.
 Přestože hlavní naplní festivalu je pro-
mítání neprofesionálních filmů, letos zde 
byla spousta dalších akcí – od workshopů 
(dabérský workshop nebo třeba workshop 
pro práci s  „greenscreenem“), filmových 
snídaní se zajímavými filmy až po například 
party filmových masek. A nesmím zapome-
nout na  Benefiční koncert pro BAZALKU, 
jehož se účastnila stovka hudebníků, kteří 

zahráli známé filmové melodie. Letos bylo 
promítnuto 35 nezávislých filmů v  8 pro-
mítacích pásmech. A  každý film byl malý 
unikátní zážitek – od  tříminutové animo-
vané podívané s názvem Rande vyprávějící 
o  lásce kvetoucí v  každém věku, přes půl 
hodinový horor Projekt Černá voda, který 
je velmi věrný své filmové inspiraci Záhada 
Blair Witch (v originále The Blair Witch Pro-
ject), nebo dokument Duch svatý o roku ži-
vota českého studenta Davida v americké 
společnosti a  jedné fanatické náboženské 
rodině. K vidění byla také například téměř 
hodinová pohádka Prach a Broky, ve které 
vystupuje celá sestava slavných českých 
loupežníků (abych jmenoval alespoň jed-
noho – Rumcajs). A spousta dalších filmů, 
které stojí za  zmínku jako například Lesa-
pán, Snovej a Dveře Barcelony (opravdu je 
to film o dveřích a vratech v Barceloně). 
 Popravdě právě tato různorodost žán-
rů, stylů natáčení a  délek filmů činí tento 
festival unikátním průřezem amatérskou 
filmovou scénou. Scénou, která sice není 
v popředí zájmu pozornosti, ale to nezna-
mená, že by nebyla účast na festivalu zážit-
kem.                                              Jáchym Navara

Když jsem přemýšlel, jaké 
album budu tentokrát recen-
zovat, myslel jsem, že volba 
bude tentokrát přinejmenším 
složitá. Pak se ale udála věc, 
která mou situaci poněkud (a 
nutno říct, že bohužel) usnad-
nila. Zemřel totiž výtečný 
hudebník, básník a mistr mlu-
veného slova Leonard Cohen 
a já, jako jeho velký příznivec, 
jsem začal cítit jakousi povin-
nost vzít si „na paškál“ právě jeho nové album 
„You Want It Darker“.
Psal se konec letošního října a Leonard Cohen 
vydával svou další studiovou desku. Po jejím 
dokončení se vyrojily spekulace, že by se moh-
lo jednat, jako tomu bylo u posledního alba 
„Blackstar“ Davida Bowieho, o rekviem Leonar-
da Cohena. V tu dobu jsem si říkal, že to určitě 
nemůže být pravda, a že nám bude tento ka-
nadský interpret rozdávat hudební radost ještě 
nějaký ten rok…
Již z  textů jednotlivých písní, opět tradičně 
spíše recitovaných než zpívaných, které jsou 
snad ještě temnější, než tomu bylo zvykem na 
předchozích nahrávkách, se ale dalo do jisté 
míry předjímat, že se jedná o poslední hudební 
počin tohoto kanadského interpreta na tomto 
světě. 
Cohen zůstal při tvorbě alba věrný svému 
osvědčenému týmu. Ten se sestává z  pro-
ducenta Patricka Leonarda, jemuž pomáhal 
s produkcí desky i syn Leonarda Cohena Alan, 
který je sám poměrně známým hudebníkem 
a písničkářem. Je ale nutné poznamenat, že 
Cohen si texty pro své písně psal jako tradičně 
sám.

Temný ráz alba udává již 
úvodní a zároveň titulní pí-
seň. Zpívá se v ní totiž o ukři-
žování, posvěcení a konci hry. 
Všechny tyto zmíněné prvky 
poté umocňuje zpěvákovo 
jednoznačné sdělení: „Jsem 
připravený, můj pane.“ Dále 
například ve skladbě „On the 
Level“, k  níž napsala hudbu 
dlouholetá spolupracovni-
ce kanadského interpreta 

Sharon Robinsonová, Cohen oznamuje, že se 
„otočil zády k ďáblovi a k andělovi taky“. Cel-
kově je ale tuto skladbu možné označovat za 
jakousi podobu gospelu, který v sobě mísí jak 
temnotu, tak i prvky naděje.
Album je prostoupené hrou na klavír, smyčce, 
klávesy, akustickou kytaru a čas od času nám 
dá Cohen ochutnat i kytaru elektrickou. Ale to 
není zdaleka vše. Ve skladbě „Traveling light“ 
dokonce zazní i řecký drnkací nástroj zvaný 
buzuki. Po této zkušenosti už ani nepřekvapí 
varhany. Jakkoli se výčet nástrojů může zdát 
obsáhlý, je zapotřebí říct, že všechny zvuky do 
sebe dokonale zapadají. 
Rozhodně stojí za to nezůstat jen u CD vydání 
tohoto alba, čímž chci doporučit jeho poslech 
zejména ve vinylu, který vyšel 25. listopadu, na 
gramofonu s  kvalitní aparaturou – rozhodně 
toho nebudete litovat.
Leonard Cohen nás sice opustil. Zanechal nám 
ale po sobě tolik kvalitních děl, že si jimi vy-
sloužil nesmrtelnost. A pokud se jedná přímo 
o „You Want It Darker“, musím podotknout, že 
se jedná o více než důstojné rozloučení se svě-
tem. Mistře, odpočívejte v pokoji. Budete nám 
chybět!                                           Jan Jakovljevič

Ještě minulý školní rok jste na  titulní stra-
ně Vedneměsíčníku mohli číst úvodní slovo 
šéfredaktora Jakuba Bartoše. To je však mi-
nulost. Přestože tento českobudějovický ro-
dák již naše studentské noviny nevede, stále 
do  nich přispívá svými texty. V  nich se však 
zřídkakdy dozvíme něco o  jeho osobě. Čím 
je tento absolvent Gymnázia J. V. Jirskíka 
zajímavý? Svého přítele Jakuba jsem pro vás 
vyzpovídal.

Jak dlouho jsi byl šéfredaktorem Vedne-
měsíčníku?
Necelé dva roky. Chvíli jsem Vedneměsíčník 
vedl společně s  Káťou Šimkovou. Ta poté 
odjela studovat do zahraničí, takže jsem ho 
vedl sám.
Ale předtím jsi byl řadovým redaktorem...
Ano. Když jsem byl ve  druhém ročníku 
na gymnáziu, přišel za mnou Kuba A. s tím, 
že hledají nové lidi, kteří by psali. Jeho na-
bídku jsem přijal. Takže jsem se do Vedne-
měsíčníku dostal jako většina redaktorů 
– přes někoho.
Co ti Vedneměsíčník dal? Co pro tebe zna-
mená?
Dal mi hodně. Kromě toho, že jsem se nau-
čil psát, jsem také zjistil, jak probíhá celko-
vá tvorba novin. A  že novinařina není jen 
o  tom sednout si ke  stolu a  během chvíle 
napsat text, ale že psaní článku je mnohem 
komplikovanější a  člověk nad ním stráví 
více času, než se na první pohled zdá. Skvě-
lá je také týmová spolupráce mladých lidí 
při sestavování novin.
Šéfredaktorství ve  Vedneměsíčníku ses 
ale musel vzdát kvůli studiu v Brně. Jakou 
školu na jihu Moravy studuješ a proč sis ji 
vybral?
Obor, který studuji na brněnské Masaryko-
vě univerzitě, se jmenuje Ruština se zamě-
řením na oblast firemní praxe, služeb a ces-
tovního ruchu. Vybral jsem si ho, protože 
ruštinu se učím již od základní školy. Tento 
jazyk mě baví a také jsem kromě novinaři-
ny chtěl mít něco, čemu bych se věnoval 
a v čem se zlepšoval.
Jaké to je, bydlet v Brně?
Skvělé. Není to velké město, takže vše po-
třebné je relativně po ruce. Je to také město 
vhodné pro studenty – jsou tam kavárny, 
hospody a  další podniky, které mohou 
navštívit. Pořádá se v  něm spousta kultur-
ních akcí. Brno mohu jen doporučit. Jediné 
úskalí je pro mě vzdálenost od Budějovic.
Takže ti tam v  porovnání s  Budějovicemi 
nic nechybí?
Chybí mi kamarádi z  Budějovic. Většina 
z  nich nyní studuje v  Praze nebo zůstali 
v  Budějovicích. Ale co se týče samotného 
života, tak nevím o ničem, co by mi chybělo.
Jak často se vracíš domů?
Jednou za dva týdny a trávím tu čtyři dny. 
Těším se na  rodinu a  kamarády. Když tu 
jsem, většinou se pracovním a školním po-

vinnostem nevěnuji. Prostě si s  kamarády 
jdeme sednout někam k pivu.
České Budějovice nebo Brno?
Budějovice. Rozhodně. 
Tvoje novinářská činnost ovšem není spo-
jena jen s  Vedneměsíčníkem. Sám mluvíš 
o  pracovních povinnostem. Můžeš čtená-
řům trochu přiblížit, co děláš?
Ještě před Vedneměsíčníkem jsem nastou-
pil do Mladé fronty DNES. Píšu pro ni stále, 
stejně jako pro Týdeník 5plus2, se kterým 
jsme měli společnou redakci. Psal jsem také 
něco pro Neovlivni.cz, vyšel mi článek v Li-
dových novinách a  mimo jiné jsem sesta-
voval Listopadoviny… Teď od  září pracuji 
pro Aktuálně.cz, kde vznikla nová záložka 
„Parasport“. A  je to skvělé. Nikdy bych ne-
čekal, že by mě to mohlo takhle chytnout. 
Moc mě to baví.
Psal jsi někdy článek, který jsi prožíval, 
chytl tě za srdce a rád na něj vzpomínáš?
Mám to štěstí, že jsem za tu dobu, co píšu, 
potkal velké množství inspirativních lidí, 
kteří něco dokázali. Takových setkání byla 
spousta a  mám z  toho radost. Schůzky 
s  podobnými lidmi mě obohacují. Jejich 
příběhy jsou však inspirativní i pro čtenáře, 
kterým je předám. Nedávno bohužel ze-
mřel Ivo Vasilijev, se kterým jsem dělal roz-
hovor. Byl to český vietnamista a koreanista 
a člověk, který ovládal snad více jazyků, než 
já dokáži vyjmenovat. To pro mě bylo veli-
ce přínosné setkání. A  nyní díky Aktuálně.
cz píší rozhovory s  hendikepovanými bas-
ketbalisty, kteří hrají v zahraničních ligách. 
Celkově povídat si s lidmi, kteří se dokázali 
vyrovnat s  nepříznivou životní situací, je 
velmi inspirující.
A  jaká byla široké veřejnosti nejznámější 
osobnost, se kterou ses skrze novinařinu 
setkal?
Tak to by mohl být například herec Petr 
Rychlý. Avšak svůj sen jsem si splnil, když 
jsem dělal rozhovor s  Jaromírem Švejdí-
kem, známým také jako Jaromír 99. Je to 
hudebník, umělec a výtvarník. Zajímavý byl 
také Jaroslav Beck. To je člověk, který skládá 
hudbu do trailerů k filmům, jako jsou napří-
klad Terminátor a Star Wars, nebo do počí-
tačových her.
Je novinařina to, čím by ses chtěl jednou 
živit, nebo máš jiné plány?
Chtěl bych se tím živit. A  doufám v  to, že 
to tak bude. Za ty 4 roky, co tu práci dělám, 
se mi nikdy nezprotivila. Ve skutečnosti mě 
vždy nesmírně bavila, takže doufám, že to 
tak bude i nadále.
Ty máš rád literaturu. Prozraď, jaké knihy 
čteš.
Minimálně čtenáři Vedneměsíčníku si určitě 
všimli, že zbožňuju skandinávskou detek-
tivku. To mě baví opravdu hodně. Já mám 
rád Skandinávii obecně. Už ani nevím, jaká 
byla první skandinávská detektivka, ke kte-
ré jsem se dostal. Ale kromě toho si přečtu 

takřka cokoli. Rád si rozšiřuju obzory.
Říkáš, že máš rád Skandinávii. Už jsi ta-
mější země navštívil? Co tě na  nich zau-
jalo?
Navštívil jsem Švédsko. Minulý rok jsem 
projel jižní část této země a  podíval se 
do měst jako Malmö, Stockholm, Göteborg 
nebo Jönköping. Ale bylo to takové „z rych-
líku“, takže doufám, že budu mít možnost 
tuto zemi navštívit znovu a strávit zde více 
času. Poté jsem byl také v Kodani a na se-
verním pobřeží Dánska. Vyhovovalo mi, že 
se tam nepohybovalo mnoho turistů. Člo-
věk si to pak více užije. Připadá si, jako by 
to místo bylo jen jeho. Příroda je ve Skan-
dinávii nádherná, kultura zajímavá. Vznikají 
zde i  skvělé filmy. Určitě bych se nebránil 
tomu zůstat zde delší dobu. Klidně i  půl 
roku, rok…
Čím se mezi studijními povinnostmi a psa-
ním článku rád odreaguješ? Co tě baví?
Popravdě, moc volného času nemám. Vět-
šinu svého času se věnuji práci. Vlastně to 
ale jako práci neberu. Baví mě to, takže si to 
užívám. Jak už jsem jednou zmiňoval, když 
mám volný čas, trávím ho s kamarády. Rád 
cestuji, zajdu také na výstavu nebo hudeb-
ní koncert jako mnoho dalších. Kdo mě zná, 
ví, že jsem velkým fanouškem fotbalového 
Liverpoolu. Jsem také aktivním uživatelem 
Twitteru. Tuto sociální síť považuji za skvělý 
zdroj informací a navíc se skrze ni dá komu-
nikovat s  lidmi například z  oblasti médií. 
Mojí největší zálibou však je inteligenčně 
a  emočně se rozvíjet a  myslím si, že by to 
tak mělo být u každého.
Co bys na závěr vzkázal čtenářům Vedne-
měsíčníku?
Bylo by skvělé, kdybyste o Vedneměsíčníku 
řekli i  svým kamarádům, kteří ho neznají. 
Nebo nás ukažte i  těm, pro které nejsme 
primárně určeni, například svým rodičům. 
Aby se podívali na  to, co studenty zajímá 
a co se děje v jejich životech. A pokud máte 
zájem si novinařinu vyzkoušet, neváhejte 
nás oslovit. Vedneměsíčník je časově nená-
ročný a hlavně jsou zde příjemní lidé, kteří 
vám v začátcích pomohou. A pokud zjistíte, 
že to není to, co byste chtěli dělat, není pro-
blém odejít. Nikdo se nebude zlobit. Jsem si 
jistý, že pokud vás baví psát, Vedneměsíčník 
vám dá mnoho, stejně jako mně a spoustě 
dalších studentů.                        David Nebor

Neplýtvej! Raději sdílej
Také cítíte výčitky svědomí, když zjišťujete, kolik toho ve vaší lednici nestíháte spotřebovat? S tím vám mohla pomoct přednáška 
o plýtvání jídlem, která se uskutečnila v Literární kavárně Měsíc ve dne. Právě tady totiž najdete první veřejnou lednici v Čechách, 
kterou v  loňském roce instalovaly někdejší studentky Bigy Zuzka Orlová a Johana Prokopová. Ladě Klimešové se podařilo díky 
netradičně pojaté přednášce přilákat velké množství lidí, a tak jedinou „chybkou“ celé akce bylo, že kavárna není nafukovací. Díky 
vysoké účasti se ukázalo, kolika lidem není lhostejné, že se potravinami nešetří. Proto se raději příště, než vyhodíte třeba konzervu 
rybiček, na kterou prostě už nemáte chuť, zamyslete, jestli není i jiná možnost. Třeba možnost sdílení!

Text a foto Jana Procházková

Od  ledna tohoto roku má konečně i  Jiho-
český kraj svou potravinovou banku. Že jste 
o  takové bance zatím ještě neslyšeli? V  Čes-
ké republice je zatím 13 stejných organizací 
(v každém kraji jedna), a všechny mají stejný 
cíl: shromažďovat potraviny a dále je rozdávat 
potřebným lidem. 

Boj proti plýtvání
 Možná se ptáš, odkud banka to jídlo bere. 
Podle studie, která proběhla pod hlavičkou 
OSN a Organizace pro jídlo a výživu, se třeti-
na vyprodukovaného jídla vyhodí nebo zne-
hodnotí - a  právě zde se otevírá prostor pro 
organizace, jako je potravinová banka. V Jiho-
českém kraji se nejvíce osvědčila spolupráce 
s  obchody, které do  banky dodávají potravi-
ny po expiraci nebo ty, které jsou poškozené 
a  tím pádem neprodejné. „Máme i  sběrná 
místa, ale tam lidé dávají jídla málo. Ale kdyby 
někdo chtěl, jsou připraveny krabice v Riegro-
vě ulici v obchodě PachaMama a v restauraci 
Slunce v Krajinské,“ dodává zakladatelka ban-
ky Veronika Láchová.
 Dalším důležitým zdrojem jsou různé 
sbírky: studenti Jihočeské univerzity se napří-
klad rozhodli podpořit boj proti plýtvání přes 
projekt Dobrotivý kafe, kdy finanční výtěžek 
z prodeje kávy poslali právě Jihočeské potra-
vinové bance. Nedávno také proběhla velmi 
důležitá akce Národní potravinová sbírka: je-
den den v roce, letos konkrétně 12. 11., měli 
lidé po celé republice ke svému běžnému ná-

kupu možnost přikoupit trvanlivou potravinu 
navíc. Dobrovolníci v obchodech nakoupené, 
darované potraviny shromažďovali do potra-
vinové banky, odkud se potraviny distribuo-
valy těm, kteří jsou v nouzi. Nejen v Českých 
Budějovicích, ale v  celém Jihočeském kraji 
se zapojilo 20 obchodů s  potravinami a  dal-
ší s  drogistickým zbožím, díky čemuž banka 
dostává svého jména „Jihočeská“. Vybralo se 
přes 12 tisíc kilogramů potravin, což je pro 
představu takové množství potravin, které 
za rok v Evropě vyhodí asi jen 120 lidí. 

Boj proti hladu
 Na  jedné straně banka především po-
traviny shromažďuje, na  straně druhé je ale 
předává dál. Zásadou banky je distribuce 
prostřednictvím dalších organizací, charit či 
azylových domů. V podstatě to tedy zname-
ná, že má banka více smluvních partnerů, 
kteří si sami jezdí do  skladu banky pro jídlo 
a  sami ho fakticky rozdávají. „Rozdělujeme 
potraviny podle počtu klientů, o něž se daná 
odběratelská organizace stará. Pomáháme 

potravinami několika azylovým domům pro 
rodiny s  dětmi, domovům pro seniory, chrá-
něným bydlením pro postižené, ale i charitám 
nebo jednotlivým seniorům prostřednictvím 
pečovatelské služby. Každá organizace je od-
povědná za to, aby potraviny šly opravdu jen 
lidem v  nouzi a  my máme možnost je kont-
rolovat,“ vysvětluje systém Veronika Láchová. 
A  opravdu to nejsou  jen českobudějovické 
organizace, které s bankou spolupracují. Své 
„zákazníky“ má banka po celém kraji: v Písku, 
v Táboře i za Jindřichovým Hradcem. 

Poslední v republice
 Jihočeský kraj byl poslední, který neměl 
svou potravinovou banku. Podobné projek-
ty mají téměř nulovou podporu v  legislativě 
a často ne moc příznivé vyhlídky na finanční 
pomoc, není tedy vůbec automatické, že po-
travinová banka funguje, ba naopak. Pro za-
kladatele to znamená spoustu dřiny a práce. 
Potravinové bance může pomoci každý z nás, 
třeba jako dobrovolník na příští sbírce. Orga-
nizace jako je potravinová banka představují 
důležité místo ve společnosti nejen jako po-
moc druhým, ale i  jako neustálá připomínka 
toho, co se v dnešním spotřebním světě děje 
a jaké místo v tom koloběhu produkce a spo-
třeby, ve třetině případů vyhození, zaujímáme 
my jako jedinci. Jaké jídlo jsi naposledy vyho-
dil ty? 

Autorka: Zuzka Orlová / Foto: Michaela 
Krulcová - dobrovolnice Strakonice

„Rekonstrukce kavárny a předsálí je teprve 
začátek“ prozradil Otakar Svoboda

Festival neprofesionálních filmů

You Want It Darker? Leonard Cohen 
v celé své kráse. Bohužel naposled

„Novinařina se mi nikdy nezprotivila“, říká bývalý šéfredaktor Vedneměsíčníku

Potravinová banka bojuje proti hladu i proti plýtvání
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kresby: Vojtěch Liebl

ZIMA DOSUD MLADÁ

Podzim končí a zima začíná – 
promrzlá je zem
Dívá se na mě stříbrnýma očima
a já jsem unesen
Popíjím čaj se skořicí
sedě v teple za oknem
a poznávám ji hned – 
nejmladší dceru zimy

Přichází první, vzpřímenou chůzí 
šaty ještě trochu od bláta
ale chladná, chladná jak se patří

Stříbrná kráska, opozice léta
stříbrná kráska, žádná koketa
Nesnášená je revmatiky
a tisíckrát byla už prokletá

Přesto je krásná, milovaná dětmi
Zamrzlá řeka, čistý sníh
mrkev v tváři sněhuláka
a radostná jízda na saních

Ještě je mladá, příliš toho neví
a příjemně mrazivý má dech
Musím ji milovat 
společně s krajinou spící – 
dřív než přijde stará
a budu chodit po pohřbech

František Karásek

JE PROSINEC
JE ZIMA
JDU TEDY S NIMA
DO LESA
ZASNĚŽENÉHO
KDE KLESÁ SNÍH
PADÁ, PADÁ
NA VĚTVE STROMŮ
NA MECH
NA BORŮVČÍ
JE TO PECH?
NE, VŮBEC
JE TO KOUZELNÉ
KDYŽ NEBESA
DOSTANOU PRŮJEM
CHOĎTĚ PROSÍM DO LESA
KDYŽ SNĚŽÍ
TAKHLE JEDNOU ZA ČAS

Kristýna Haiklová

PRO JEDNOU

První, druhá,
padá vločka z nebe,
třetí, čtvrtá,
zdali jedna zbude?

Za oknem krajka bílá,
zrcadlo spí v jezeře,
Mráz tiše své bajky zpívá,

eše Zimě kadeře.

První, druhá,
plamen jasně září,
třetí, čtvrtá,
mizí v bledé tváři.

Vosková panenka
pozdě večer vstává,
jako tajná milenka
s plameny si hrává.

První, druhá,
rolnička měkce zvoní,
třetí, čtvrtá,
cukroví domem voní.

Zlaté prasátko
líně pluje v kapří kádi,
čas přijde zakrátko,
čas – kdy všichni mají se mít rádi.

První, druhá,
z punče kouř stoupá,
třetí, čtvrtá,
kouzlo dál se vloupá.

Zvonková víla zazpívá,
až večer se setmí,
až rodina bude celá
i přátelé sešlí.

První, druhá,
mašle, stuhy, třpytky, 
třetí, čtvrtá,
pozdě na výčitky.

Takové jsou svátky zimy,

as Spasitele narození,
tehdy zapomínají se křivdy,
všichni jsou jen veselí
– aspoň pro jednou.

Laura Pokorná

PÁR VTEŘIN PŘED NOVÝM ROKEM

Někdy zbývá jen malá chvíle
na velká rozhodnutí
docela malá chvíle
na životní činy
než se k nim zaváže někdo jiný
kdo odpočítává s náskokem
a ví už, jak to chodí
pár vteřin
pár vteřin před novým rokem

Natálie Hoffmannová
ČAS VÁNOC

Vánoce provoněné jehličím,
cukroví upéci stačím.
Celý den nic nejím,
zlaté prasátko spatřím.
Stromeček postavím do kouta,
kapřík a salát bude večerní dobrota.
Jablíčko potom rozkrojím,
hvězdičku uvidím snad,
bude to vánoční čas.

Pavla Metličková

SNÍH…

Město překryl smog
a špinavý sníh
se po spirálách
snáší dolů.

Tiše přemýšlím:
Víš, že už dlouho
nebyl sníh bílý?

Ty jen vdechneš kouř
své cigarety,
zavrtíš hlavou...
ne

Truchlíme spolu
pro bělobu sněhu,
ale kdo z nás
ho opravdu miloval?

V tu chvíli zjišťuji,
že všechny naše city,
jsou stejně chladné,
jako ta špinavá břečka
tam venku...

Dochází mi, že
skončíme stejně...

...budeme:
rozježděni pod koly aut,
rozleptáni posypovou solí
vlastních slz
a prochcáni močí cizích psů...

A co je nejhorší - 
nikdy se nedočkáme jara..

Václav K.

PŘÍRODO…

Milá přírodo,
 ráda bych Ti napsala dopis… Chci, aby si věděla, že Tě mám ráda a obdivuji Tě s pokorou. Jenom mi teď prosím 
promiň tu ironii, že Ti to posílám na Tvém mrtvém kousku (papíře). Vždycky, když do Tebe vstoupím, cítím se sama 
sebou, cítím se jako miminko v břiše své matky. Též bych se ráda omluvila za nás lidi, ale my jsme též kousek Tebe 
a neuvědomujeme si, že když ničíme Tebe, ničíme i sebe. Tuším, že se snažíš chránit a dokonce Ti rozumím i přes 
to, že někdy zabíjíš můj druh. Řekla bych Ti spoustu dalších věcí, kdybych si s Tebou mohla povídat, ale alespoň to 
hlavní Ti napíši. Snažím se Tě respektovat, ale v dnešní společnosti to jde jen velmi těžce. Všude, kam se podívám, 
je Tě buď jenom malý kousek, anebo jsi mrtvá. Lidé jsou druh, který se rád roztahuje, tak Tě pro svoji potřebu 
zabíjí, ale Ty máš též své potřeby…
 Možná to teď bude znít malinko sobecky, ale než se definitivně rozhodneš, že nás zavrhneš, tak nám dej alespoň 
chvíli předtím vědět, třeba se lidé vzpamatují a zjistí, že bez Tebe nemůžou být.
S láskou 

Tvoje obdivovatelka
Natálie Ledajaksová
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ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE 
- WORTNERŮV DŮM
U Černé věže 22
14. 10. – 22.1. Hippolyt Soběslav Pinkas
- Realismus českého Pařížana
- ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA
23.10 – 26.2. Patrik Hábl
- V architektuře malby
DŮM UMĚNÍ
Náměstí Přemysl Otakata II. č. 38
30.11. – 31.12. Michal Jelski  – Lidská 
rodina
MĚSÍC VE DNE
Nová ulice 3
7. 9. - 1. 10. Pavla Malinová – Živé ploty
KINO KOTVA
Lidická 2110
9.12. – 13.1. MAX Krch – CREEPS 
AROUND
9.12 – 13.1. Romek Hanzlík -  PAPER-
BACK LIFE
GALERIE MARIÁNSKÁ
Pražská třída 1
23. 9. – 31. 12. Robert Vano – The plati-
num collection
7.10 – 31.12. František Hodonský – 
Mělké vody
KOMORNÍ GALERIE U SCHELŮ
Panská 7
26.11 – 23.12. Adventní výstava
GALERIE D9
Dukelská 9
29.11. – 22.12. Tomáš Hrůza 
– „Smutné boty “ 

VÝSTAVY

Téměř každoročně vychází na  podzim 
skupina filmů, do které dali autoři ohrom-
ný díl práce a diváci na ně napjatě čekají. 
A  ani letošní konec podzimu a  začátek 
prosince nebyl výjimkou.
 Filmové studio Marvel, které nás 
pravidelně zahrnuje filmy dle příběhů 
komiksových hrdinů občas různé kvali-
ty, vydalo jeden z  nejzajímavějších filmů 
letošního podzimu. Pravda, je opět mířen 
na  fanoušky komiksu, ale představitel 
hlavního hrdiny – Benedict Cumberbatch 
– přitáhl do  kin i  nefanoušky komikso-
vého žánru za  pomoci svého osobitého 
šarmu. A pevně věřím, že si všichni diváci 
příběh proměny špičkového neurochirur-
ga v nejmocnějšího mága všech dob užili. 
Kromě kvalitního příběhu jsou zde i  pů-
sobivé vizuální efekty a  digitální záběry 
krajin, které jsou kombinovány s  reálný-
mi záběry tibetských velehor a  reálného 
buddhistického kláštera. Tak už všichni 
vědí, o  jakém filmu zde píši? Pokud ne, 

možná by návštěva kina a zhlédnutí filmu  
Dr. Strange  stálo za uváženou.
 Pravděpodobně všichni viděli ales-
poň jeden díl filmového eposu o Harry Po-
tterovi. A když tato úspěšná filmová série 
skončila, mnoho fanoušků bylo opravdu 
roztrpčeno. Vždyť velmi komplexní filmo-
vý svět Harryho Pottera si zasloužil ales-
poň ještě jednu návštěvu. A jak si fanoušci 
přáli, tak se i stalo. Film Fantastická zvířa-
ta a kde je najít britského režiséra Davida 
Yatese, který je odpovědný za  poslední 
čtyři filmy potterovské série, nás ještě jed-
nou bere do světa mudlů (přesněji řečeno 
do  USA), kde se odehraje opět magická 
podívaná. Protože co jiného než magická 
podívaná se může stát, když do  našeho 
světa uprchnou hlavnímu hrdinovi (Eddie 
Radmayne) zvířata jako například draci 
nebo skřítci? Největším pozitivem toho-
to filmu je to, že Harryho Pottera nikterak 
nenapodobuje, ale zachovává z něj ty nej-
lepší prvky – magii a dobrodružství. 

 Hologram pro krále. Tom Hanks 
(který mimochodem zazářil ve velmi zají-
mavém filmu Sully) se rozhodl spolupra-
covat s Davem Eggersem, autorem knihy 
na  základě které tento film vznikl. A  film 
je to skutečně unikátní. Sice je pravda to, 
že Tom Hanks táhne většinu děje a ostatní 

postavy jsou opravdu až sekundárními ro-
ličkami vedle velikána amerického filmu, 
ale film si určitě nezaslouží negativní kri-
tiku. Už jen kvůli silnému příběhu muže, 
který se rozhodl udělat největší obchod 
svého života. A  to právě prodejem holo-
gramu saudskému králi. Ale nic není tak 
jednoduché, tak jak by se mohlo zdát. 
A tak v první polovině filmu hlavní hrdina, 
Američan, který žil americký sen, musí če-
lit jiné kultuře i jiné byrokracii, než na kte-
ré byl zvyklý, což občas přináší úsměvné 
momenty takřka kafkovského charakteru 
(velmi to připomíná román Zámek).  Ale 
i přes počáteční nezdary nakonec snímek 
končí šťastně – láskou, která velmi taktně 
a vůbec ne ve stylu hollywoodského love 
story překračuje kulturní rozdíly. A  ješ-
tě jednu společenskou reflexi tento film 
má. Zda vývozem moderních technologií 
(např. hologramy) nejde západní civilizace 
sama proti sobě …. 

Jáchym Navara

Na Štědrý den v Literce 
a další vánoční akce 
Kavárna Měsíc ve dne na svátky nezaví-
rá, naopak připravuje neotřelé vánoční 
akce. Tou první bude v úterý 20. pro-
since akce Vietnamské Vánoce bez 
kapra a stromečku. Těšit se můžete na 
povídání o vietnamské kultuře, co Viet-
namci na Vánoce vaří a jaké mají tradice. 
Kromě ochutnávky vietnamských jídel a 
tradičního čaje dojde i na diskuzi o tom, 
jak se mladému Vietnamci žije v České 
republice. 
 Další specialitu připravuje kavárna 
přímo na Štědrý den: půjde o společné 
štědrovečerní setkání a posezení ve-
čer po rodinné večeři a rozbalení dárků. 
„Chceme jen příjemný večer s fajn lid-
mi, protože se nám zdá, že se ztratila ta 
tradice být na Vánoce spolu. Místo toho 
se všichni izolují doma jen s  rodinou,” 
vysvětluje záměr otevřít i na Štědrý den 
Dominika Brýdová, organizátorka akce. 
Vznikne tak milá příležitost popřát hez-
ké svátky známým i neznámým a ve spo-
lečnosti druhých zakončit Štědrý den. 
Kavárna otevře v devět hodin večer.
 Na vánoční prázdniny se také chys-
tá Brunch, zčásti snídaně a zčásti oběd. 
Dne 28. prosince mezi desátou ranní 
až třetí odpolední budete mít možnost 
přinést napečené cukroví, zbytky vánoč-
ního salátu a kapra anebo cokoli jiného. 
A zároveň se samozřejmě dosyta najíst 
jídlem, které pro změnu přinesli ostatní. 
Hudebníci z konzervatoře navíc zařídí ži-
vou hudbu – tak dobrou chuť! 

Zuzka Orlová

ZELENÝ SLON aneb 
A jakého slona tady 
po sobě necháš ty?
Nejspíš to každý známe. Ať se snažíme, jak 
chceme, občas nás přepadne temná 
chvilka a  všichni (bez výjim-
ky) máme pocit, že až jednou 
umřeme, nic tu po  nás ne-
zůstane. Můžeme se z  toho 
hroutit nebo můžeme začít 
sázet stromy. Nebo stavět 
domy. Anebo prostě na-
psat knížku.
 A  právě poslední mož-
nost si vybrala Janča 
Procházková a  celému 
světu přispěla dílem 
Zelený slon a  jiné 
povídky. Ačkoliv, až 
na  psaní básniček a  po-
vídek, nemá se psaním velké zku-
šenosti, kniha vyšla před více než rokem 
a  stále můžeme Janču slyšet při autor-
ských čteních. Do těch se zapojuje i starší 
sestra Bára, která povídky ilustrovala.
 A co se děje týče, podle slov autorky je: 
„…hlavní postavou chlapec, který se za-
miluje do  dívky, jejíž slova mají křídla.“ 
Celá knížka je tedy psaná v  mužském 
rodě a  zabývá se jeho životem, přestože 

původně to byly na  sebe nenavazující 
povídky, kterými ze sebe Janča dostávala 
na  papír prostě to, co v  danou chvíli do-
stat potřebovala. Až když napsala povíd-
ku Zelený slon, napadlo jí, že je to první 
povídka, co za  něco stojí a  rozhodla se, 
že knihu vydá. Najít zmiňovaného slona 
v rejstříku je ale obtížnější než se na první 

pohled zdá. Není tam totiž přímo pojme-
novaný. Aby to mělo nějaké to 

kouzlo.
 Ačkoliv by se mohlo zdát, 

že celý příběh je o běžném 
klukovi žijícím běžný život, 

nenechte se prosím zmást. 
Janču baví surrealismus a tak 

se například naskytne situace, 
kdy má hlavní hrdina uklidit 

dopis, místo toho ho ale chyt-
ne, praští a považte nakonec do-

konce zavdraždí! A kdyby se vám 
i toto pořád zdálo málo poetické, 

stačí si prostě přečíst Zeleného 
slona od začátku do konce, protože 

p o - dle slov Janči přátel je to prý taková 
poezie v próze. Co víc si přát.
 V současné době se Janča zaměřuje hlav-
ně na básničky a další knihu zatím úplně 
neplánuje: „…buď to přijde nebo nepři-
jde, nebudu to lámat přes koleno.“ A  tak 
to má být. Víc takových slonů, prosím!

Natali Hoffmannová

Indonésie a  Papua-Nová Guniea, země 
mnoha etnik, jazyků, náboženství i tradic. 
Obě jsou domovem pro dohromady asi 
260 milionů obyvatel, kteří tráví volný čas 
v  zábavních parcích, nakupují v  obchod-
ních centrech a  na  trzích a  po  městech 
se pohybují převážně na  motocyklech. 
Většina z  nich by si asi nedokázala před-
stavit život uprostřed džugnle ve stromo-
vých chýších, mumifikování kmennového 
náčelníka nebo užívání jen čtyř číslovek. 
Přesto nemůžeme říct, že takové věci patří 
do  dávné minulosti, která se současnou 
Indonésií nemá nic společného. Důkazem 
je i výstava Tajemná Indonésie – Tamtamy 
času, kterou pořádá Jihočeské muzeum.
 Nad pralesy ostrova Nová Guinea 
právě vychází slunce a  pokud máte štěs-
tí, vaši domorodí hostitelé obývají vesnici 
z  domů stojících pevně na  zemi. Pokud 
štěstí nemáte, zbývá vám jen stát u stro-
mu obřích rozměrů se zakloněnou hla-
vou a  snažit se zahlédnout ratanovou 
chýši, která by měla být upevněna někde 
v koruně. Pokud v oblasti zrovna probíhá 
kmenová válka, budete se muset dívat 
pořádně vysoko. Při sporu mezi kmeny 
totiž chýše vyšplhají třeba až do výšky 40 
metrů. Jakmile ale zavládne mír, obydlí 
se stěhují zpět do nižších pater. Náčelník 
k vám nechová důvěru, neboť máte s nej-
větší pravděpodobností světlejší pleť 
a  jste jedním z  prvních z  civilizovaného 
světa, kdo zavítal na jejich území. Stačí ho 
však obdarovat hadem, kterého při cestě 
ulovili vaši průvodci, a jeho srdce maličko 
pookřeje. Kořist si zabalí do velkého listu 
a  chvíli se s  ní kochá, pak však vytáhne 
domorodé kuchařské náčiní a připraví z ní 
snídani pro celou skupinu. Pozor! Jídlo 
nesmíte odmítnout, jinak byste mohli být 
potrestáni i smrtí.
 Váš další denní program závisí na tom, 
u  jakého kmenu se zrovna nacházíte. Po-
kud jste měli tu čest narazit na příslušní-
ky skupiny Kombai, asi to pro vás nebylo 

moc příjemné setkání. Kombai se považují 
za  jedny z  nejdivočejších a  nejzáhadněj-
ších v Nové Guiney. Udržují tradici lovení 
lebek, kanibalismus a preferují život v ko-
runách stromů, díky kterému tisíce let zů-
stávali v izolaci od svých sousedů. 
 Stejně tak o kontakt s civilizací nestojí 
ani kmen Korowai, ve  kterém není zvy-
kem dávat najevo city ani vyrábět kožené 
předměty. Příslušníci tohoto společenství 
se totiž živí vším, co se dá sníst, a tak je jim 
potravou i  kůže zvířat. V  jejich jídelníčku 
nechybí i o něco výživnější složky jako ter-
miti, krysy nebo sarančata. Muži se starají 
o lov stromových klokanů a divokých pra-
sat. Děti kmene Korowai dostávají jméno 
až v roce a půl, protože úmrtnost je vyso-
ká. Nejčastějšími příčinami smrti jsou ma-
lárie, napadení parazity a zásah šípem.
 Pravděpodobně nejuvolněněji byste 
se cítili s  lidmi Kopkaka, kteří se nescho-
vávají vysoko ve  stromech, ale obývají 
vesničky z  roztroušených chýší. Oblečení 
si vyrábí z  listí, lupenů a kůry a do nosní 
přepážky si dávají ozdobné klacíky nebo 
kostěné klíny. Ženy si potrpí na  zdobení 
se náhrdelníky ze zvířecích zubů, ale jejich 

postavení ve společnosti byste si s nimi asi 
nevyměnili. Pokud manžel odchází na více 
než jeden den pryč, žena se na pouť musí 
vydat s ním, aby sama doma neprovedla 
něco hrozného. Navíc nese dítě a vše, co 
muž v džungli najde a chce si vzít domů.
Vy však ke své další pouti použijete míst-
ní nosiče zavazadel, kteří zároveň dělají 
průvodce. Než se vydáte na  cestu, neo-
bejde se to bez dlouhého dohadování 
o sumě, kterou jim máte zaplatit. Nakonec 
přikývnete i  na  vyšší částku, protože bez 
průvodců se džunglí projít nedá. Na kaž-
dém kroku vašeho putování je třeba dávat 
pozor na pravidla místních a respektovat 
jejich nevyzpytatelnou povahu. Pozvání 
na pečené zvířátko z džungle se nečeka-
ně může změnit v boj o život, když na vás 
jeden z domorodců vytáhne luk a šíp. Ne 
vždy se divocha podaří uklidnit a přinutit 
ho odložit zbraň. Nepovedlo se to ani mi-
sionářům v roce 1967, které kmen Jali po-
trestal za  obcování se ženami vypálením 
misijních chýší a snědením kněze i s dva-
nácti asistenty.
 Vaše pouť končí ve  chvíli, kdy se už 
nosičům nechce pokračovat v cestě a za-
čnou po vás házet kameny. Jsou v přesile, 
mají u sebe mačety a další zbraně, a tak je 
třeba zastavit. Hrozí, že pokud jim dosta-
tečně nezaplatíte, ztratí se v krajině i s va-
šimi zavazadly. I  když nabídnete mnoho 
bankovek indonéských rupií, nejsou spo-
kojeni. Stačí ale vytáhnout pár amerických 
dolarů a problém je vyřešen. Při pohledu 
na  zapadající slunce a  modlící se domo-
rodce je vám trochu líto, že jste se nestihli 
setkat s kmenem Dani, neviděli rituál za-
svěcení budoucích mužů a  ani si nepro-
hlédli obřadní štíty jamasj. O  to více ale 
spěcháte na letiště, protože víte, že po pří-
jezdu domů si tohle všechno můžete užít 
na výstavě Tajemná Indonésie – Tamtamy 
času, která je k  vidění v  Jihočeském mu-
zeu do 31. března 2017.

Autor i foto: Zdeňka Berkovcová

Dům umění města České Budějovice 
připravil znovu lákavou podívanou. Byla 
jí výstava britského architektonického 
studia Caruso St John, které v  nedávné 
době získalo Stirlingovu cenu za moder-
nizaci Newport Street Gallery.
 Studio pro výstavu připravilo z  33 
soutěží, 6 vybraných projektů, které po-
jednávají o účelu architektonických sou-
těží a jejich účinku. Jen nepatrná část ze 
všech projektů, které byly vytvořeny jako 
soutěžní návrhy, je přitom realizována. 
Tyto soutěže jsou nepostradatelné pro 
architektovu představu o reálném světě. 
Jsou jakousi kotvou jejich neomezenosti. 
Přináší mu rozkoš, když je nějaký z pro-
jektů realizován, ale v momentě, kdy zů-

stane jen u návrhu, nastává čas na sebe-
reflexi a  kritické představy, které vedou 
k dílu novému... 
 Bez architektonických soutěží do-
chází k poklesu kvalit a morálnímu úpad-
ku architektury, které je možno sledovat 
v  prostředí české kotliny. To se zdá být 
jedním z důvodů, proč byla tato výstava 
uspořádána právě zde. 
Celá jedna zeď je věnována fotografiím 
uměleckých objektů, jako jsou Looshaus 
ve  Vídni,  Palazzo Vecchio ve  Florencii 
nebo obraz  Édouarda Maneta Bar ve Fo-
lies-Bergèr, inspiračním zdrojům Caruso 
St John. Tím, že architektonické studio 
odhalí svůj inspirační zdroj, přinese ji-
nou představu o vzniku uměleckých děl. 
Představu, že věci nové, jsou nyní nové 
jen díky nalezení dosud neznámé kom-
binace inspirací. Proto se Caruso St John 
aktuálně věnují stavbám, které vznikají 
na  již existujícím podkladu (např. Lycée 
Hotelier, Lille nebo již zmíněná Newport 
Street Gallery v  Londýně). Jejich dílo 
samotné by se dalo shrnout jako vyvá-
ženost mezi okázalostí Adolfa Loose, 
působivostí Giovanni Muzia a strukturo-
vaností Alda Rossiho.

Jan Mojka

Předvánoční premiéry * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Svět, kde se čas zastavil

33 soutěží, 6 projektů

PechaKucha je kulturní projekt, který se 
koná ve  více než 800 městech po  celém 
světě. Během večera postupně prezentu-
je deset tvůrčích, inspirativních lidí z růz-
ných oborů svou práci i ideje. PechaKucha 
je japonský projekt, jehož záměrem je 
vytvořit prostor pro vzájemné setkávání 
lidí, kteří se jakýmkoli způsobem věnují 
architektuře.
 Projekt PechaKucha vymysleli a  zor-
ganizovali v roce v 2003 v Tokiu architekti 
Astrid Klein a  Mark Dytham, zakladatelé 
architektonického studia Klein DythamAr-
chitecture.
 Společně chtěli vytvořit prostor pro 
setkávání architektů, designerů, grafiků, 
výtvarných umělců, teoretiků, divadelní-
ků, filmařů a muzikantů na jednom místě 
v jednom čase. Je to prostor pro mluvení 
o  tom, co je nového, co kdo chystá či již 
realizoval, o čem přemýšlí a o čem sní.
 Tito lidé měli zkušenosti jen s  archi-
tektonickými přednáškami, které trvaly 
dokonce i  několik hodin, a  tak chtěli za-
bránit zbytečné nudné rozvleklosti. Řešení 
tohoto problému dostalo jméno PechaKu-
cha, japonský výraz pro zvuk konverzace. 
Každý mluvčí si připraví pro svůj výstup 20 
obrázků a každý z nich může komentovat 
na ploše 20 vteřin. Tudíž 6 minut a 40 vte-
řin ho dělí od nástupu jeho následovníka.
První setkání PechaKucha Night se kona-
lo v únoru roku 2003 v Tokiu. V České Re-
publice se první akce konala v Praze roku 
2007. Českých Budějovicích se posledně 
PechaKucha Night konala 17.listopadu 
2016 ve 20:20 v Alšově jihočeské galerii. 
Pokud jste tuto skvělou událost propás-
li a  o  architekturu se zajímáte, nemusíte 
se ovšem bát! V Českých Budějovicích se 
bude konat další ročník vol.6 PechaKucha. 
A ten už si určitě utéct nenecháte! 

Eva Pardamcová
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Jsem úplně na dně, pláču s hlavou za-
bořenou do polštáře, poslední tři dny 
byly pro mě krizové. „Zkuste se z toho 
vypsat“, radí mi psychiatrička, „pište si 
deník.“ Před třemi dny jsem chtěla spá-
chat sebevraždu, vzpomínám si, jak 
jsem se pohádala v podnájmu, běžela 
zoufalá domů a se slzami v očích, vkle-
če a s botami na nohou psala u stolku 
dopis na rozloučenou. Ještě, že jsem 
měla sraz s  Ondrou. Bratr mě pak ze 
schůzky dovedl domů. A pak už to jelo. 
Nejdříve odnést neschopnost do  prá-
ce. Večer mě pak rodiče posadili s brat-
rem do auta, skoro nic jsem nevnímala, 
připadala jsem si jak hadrová panna. 
Cestou jsem položila svou hlavu na 
klín mamce a brečela. Když jsme vyjíž-
děli, ozvalo se psí zavytí, až jsem sebou 
trhla. Velmi rychle jsme jeli přes město, 
s  mamkou nás vyložili u nemocnice 
oddělení „C“ – psychiatrie. Mamka mě 
vede za ruku do ambulance. Ve dve-
řích se objevuje sestra, máma jí vše potichu 
vysvětluje a ukazuje jí můj dopis. Okamžitě 
mě vedou dovnitř. Doktorka se mě na něco 
ptá, ale já ji nevnímám. Jsem jakoby odděle-
ná od tohoto světa. Cosi mamce vysvětluje 

a říká, že si mě tu rovnou nechají, 
ať mi zítra doveze nějaké věci. Se-
stra mě popadne a vede k výtahu. 
Tam mě přebírá jakýsi mladý muž 
a jedeme spolu výtahem. Mlčí a já 
nemám potřebu se ptát. Pořád si 
připadám jako z hadrů, jako loutka. 
Kdosi tahá za mé nohy a ruce a dělá 
věci za mě. Vystoupíme v  druhém 
patře a já mám strach. Na sesterně 
na mě mluví, já jim moc neodpoví-
dám. Cosi jim podepíšu, ani nevím 
co. Dovedou mě do čtyřlůžkové-
ho pokoje. Alespoň jsem přestala 
plakat. Kolem mě je jakási mezera, 
přes kterou se k  okolí nedokážu 
dostat. Už je noc a tak ulehám, dva 
další dny blouzním. Když už jsem 
vzhůru, připadám si jako ve snu. 
Mluvím z  polospánku, budím své 
spolupacientky, hledám své věci a 
nemohu je najít. Pacientky si na mě 
stěžují, a tak mě přeloží na pokoj 

dvoulůžkový. Popravdě to nijak zvlášť nevní-
mám. Jsem tedy po dvou dnech najednou 
vylekaná, když mě přijde navštívit Ondra a já 
zjišťuji, kde to vlastně spím.

Jitka Stojanová

Daniela Mášová je sladká i  pikantní a  bez 
obalu vám poví, co všechno dělá, a proč jsme 
rádi, že ji v Budějovicích máme!
Tak začni.
Jsem Daniela, miluju jídlo a ráda se s nim 
mazlim.
Kde se vzala taková láska k jídlu?
Upgrade v  mojí kuchyni nastal s  mým 
prvním těhotenstvím. V  osmnácti letech. 
Nával zodpovědnosti ve mně způsobil po-
třebu jíst zdravě, aby to prťavý semínko, co 
ve  mně roste, mělo dobrý základy. Dnes 
mám tři děti. Všechno, co dělám, s  nima 
souvisí. Vím, že potřebuju být spokojená 
s tím, co žiju, a hledám cesty pro naplnění 
týhle potřeby. No a  zpátky k  jídlu, prostě 
ráda jím. I při procházce lesem pořád kou-
kám, co můžu ochutnat. Je to prostě roz-
měr užívání si života.
Kde vaříš, kromě vlastní kuchyně?
Začínám teď spolupráci se Studentským 
klubem Kampa. Většinou ale vařím na vý-
ukových seminářích zaměřených na osob-
ní rozvoj, hlavně na tantrických seminářích. 
Tantra…to zní dráždivě a  taky tajemně. 
Můžeš nám o tom vůbec něco prozradit?
Něco jo. Ať vařím na  jakémkoli semináři, 
je to pro mě taková „pracovní dovolená“. 
Když na  chvíli vylezu z  mýho běžnýho ži-
vota a vařím někde, cítím se jako na výletě. 
Tantra konkrétně je o tématu ŽÍT NAPLNO. 
Lidi se tam učí přijmout sami sebe a  uží-
vat si život úplně se vším, přiznat sami 
sobě po  čem touží a  jít si za  tím. Ať už je 
to v rovině osobní, profesní, finanční, nebo 
třeba sexuální. A kuchyně je s tímhle spo-
jená v tématu hojnosti. Hojnost chutí, vůní 
a množství. Lidi mi často říkají, že z mýho 
jídla cítí lásku, energii a nabuzení.
Proč zrovna tantrický semináře, co je ti 
na nich blízký?
K  tantrickým seminářům jsem se dostala 
náhodou, nevyhledávala jsem je. V kuchy-
ni si ráda hraju a  mám ráda, když v  tom 
mám svobodu. Na  tantrických seminářích 
jsme si s organizátorama úplně skvěle sedli 
v těchhle základních požadavcích. A sexu-
alita jako téma je mi od dětství velmi blízké. 

Jsem štírka a  čím dál méně tomu přiklá-
dám důležitost, ale mám pocit, že mě to 
trošku určuje. Jako každý člověk mám svá 
životní témata, na který narážím.
Byla jsi někdy plnohodnotnou účastnicí 
takovýho semináře?
Ne, ale měla jsem románek s  účastníkem. 
Dlouho mi chodil do  kuchyně otravovat, 
kdy už budou ty řízky (na  vegetariánský 
stravě), čímž mě štval. No a nakonec jsme 
se právě my dva sblížili. Ovšem vídali jsme 
se téměř jen tam. Já vařila a on byl na se-
mináři. Člověk se tam hrabe ve všem mož-
nym, otevírají se mu různý traumata a  je 
náročný to ustát. Tím, že já jsem se kurzů 
neúčastnila, jsme existovali ve  dvou růz-
nejch světech a nakonec se rozešli.
Žádný nepříjemnosti a nepřístojnosti se ti 
tam nestaly?
Lidi jsou tam hodně otevřený, rádi si poví-
daj, rádi se objímaj. Můžu přiznat, že na mě 
je toho objímání někdy už moc, tak se jdu 
projít, nebo si zalezu s knížkou.
Jaký je přepínat mezi rolema Máma/Tan-
tra kuchařka?
Jsou to dost skoky, dřív to bylo i dost ne-
příjemný. Kolikrát se mi nechtělo odjíždět 
na týden od dětí, ale na živobytí jsem vy-
dělat musela a  tohle mi šlo tak přirozeně, 
že to nešlo nedělat. Chtěla jsem s tím sek-
nout, zdálo se mi, že je toho moc, že je to 
náročný. Tak jsem si dala malou pauzu a to 
mi pomohlo. Prožila jsem si restart, znovu 
se nadchla a začala plánovat další projekty.
Proměnilo se něco ve  tvým prožívání 
vztahů?
V některých věcech je to pořád stejný, daný 
mojí výchovou. Jsem monogamní a  se-
xualitu mám spojenou s  jedním vážnym 
vztahem. Ale jsem mnohem víc tolerantní. 
Odvykla jsem si lidi odsuzovat. Na seminá-
řích, kde vařím, se mi líbí, že se člověk učí 
být spokojenej tak, jak je. Neberou se tam 
drogy. Nepije se ani alkohol. Nejí se maso 
a  zjemňuje se vnímání. Ten stav je oprav-
dovější a tím pádem může být i náročnější, 
ale taky poučnější. Člověk si holt pamatu-
je, co tam prožil. Mně osobně to pomohlo 

přijmout, že sexualita má mnoho rozměrů 
a  každej člověk má svý specifický chutě, 
stejně jako v kuchyni. To, co někomu přijde 
moc ostrý, z toho je jinej nadšenej.
Kde tě můžeme v Budějovicích potkat?
V  mém malém krámku v  Riegrově ulici, 
jmenuje se Pacha Mama. Tam se vyskytuju 
v pracovní době nejčastěji.
Co ten název?
Pacha Mama je z  latinské Ameriky a  zna-
mená „Matka Země“. Ten výraz znám už pár 
let. Krámek jsem otevřela dost narychlo 
letos v dubnu a pořád jsem nemohla najít 
název, až mi to došlo! Pacha Mama je vý-
stižný, protože v krámku mám dary Mamky 
Země!
A co tam teda máš?
Sezónní lokální suroviny jako je ovoce, ze-
lenina, med, taky kváskové pečivo, mlíko 
a sýry. Máme spoustu věcí v bezobalovým 
módu. Můžete přijít se svýma nádobama, 
pytlíčkama nebo vám dám papírový sáčky 
a do nich nasypu širokou škálu oříšků, su-
šenýho ovoce, obilovin, luštěnin nebo tře-
ba třtinovej cukr. Je toho už pěkná police 
a pořád rozšiřujeme.
A  ještě si u  tebe můžeme dát kafe 
a na chvíli si sednout!
No jasně, já si ráda povídám, zahrnu vás 
moudrama a  nebo si naopak poslechnu 
něco o vás!

Pavla Šilhavá

David Andrés Castillo je lektorem ve  špa-
nělském bilingvním programu Biskupského 
gymnázia J. N. Neumanna. Málokdo ale už ví, 
že má bohaté pracovní zkušenosti z předních 
akademických pracovišť. V jeho životopise tak 
najdete španělskou Univerzitu Salamance, 
Univerzitu Karlovu, Vysokou školu ekonomic-
kou, Jihočeskou universitu a Institut Cervantes 
v Praze. Jeho odborností je lingvistika.

Jak vnímáte postavení španělštiny ve  srov-
nání s ostatními cizími jazyky?
Výuka španělštiny učinila v  Česku velký po-
krok. V posledních letech se zvýšil počet cen-
ter, která vyučují španělštinu, v  celé zemi se 
pak otevřela řada vysokoškolských studijních 
programů španělštiny. Pokud se na to podívá-
me očima statistiky, byl španělský jazyk před 
15 lety daleko méně populární než angličtina, 
němčina nebo ruština, dnes je naopak jedním 
z preferovaných jazyků.
Proč jste se rozhodl vyučovat váš rodný jazyk 
právě v České republice?
Do  České republiky mě přivedla před 10 lety 
tak trochu náhoda. V té době jsem končil své 
doktorské studium v   Salamance a  měl dvě 
nabídky z  USA. Nakonec jsem se ale rozhodl 
pro Karlovu Univerzitu, protože jsem vždy byl 
velký fanoušek české lingvistiky. Mohl jsem tak 
spolupracovat se třemi velkými hispanisty: Bo-
humilem Zavadilem, Annou Houškovou, Jose-
fem Forbelským. Nepracoval jsem ale jen jako 
učitel, zabýval jsem se i  kulturním manage-
mentem. Navázal jsem spolupráci s  různými 
institucemi, jako je Velvyslanectví Španělska, 
Český institut v Madridu, Portugalský Camoes 
institut a univerzita v Salamance, organizoval 
koncerty, konference…
A  co vás přimělo opustit Prahu a  přesídlit 
do jihočeské metropole?
Do Českých Budějovic jsem se vydal ze dvou 
důvodů. V  roce 2006 jsem přijel na  pozvá-
ní Luise Jaraquemady (předchozí profesor 
Bigy, pozn. aut.) a tenkrát mě vzal na náměs-
tí a  na  bludný kámen a  toto město jsem si 
zamiloval. Zhruba v  té době jsem byl vybrán 
do španělského programu dvojjazyčných sek-
cí, který je jedním z  nejprestižnějších vzdělá-
vacích programů, a měl jsem to štěstí, že přišel 
požadavek na obsazení pracovní pozice právě 
z Českých Budějovic.
Jak se ti líbí hodiny na Bigy? 
Jsem velmi spokojený. Myslím, že je to jedna 
z nejlepších zkušeností v mém profesionálním 
životě. Moji studenti vědí, že se díky nim ně-
kdy rozčílím (směje se), ale jsem s nimi velmi 

spokojený a  jsem také velmi hrdý na  jejich 
práci. Každý rok máme téměř 90% úspěšnost 
ve španělském jazykovém diplomu DELE, a to 
všechno díky pracovitému týmu učitelů, které 
máme na  Bigy, a  také díky tomu, že studenti 
mají mnohem větší motivaci ke  studiu obtíž-
ných předmětů – navíc ve  španělštině! Ať už 
jde o matematiku, fyziku nebo chemii.
Jsi spokojený s jazykovou úrovní studentů?
Učit na této škole je jeden veliký projekt. Nápl-
ní mé práce je pomoc studentům, aby dosáhli 
vysoké úrovně španělštiny a měli možnost jít 
na  vysoké školy zaměřené na  studium špa-
nělštiny, nebo dokonce dosáhli na  stipen-
dijní studium ve  Španělsku. Že se nám práce 
daří, dokazují nejen absolventi, kteří zamířili 
na  vysokou školu do  Španělska, ale také zisk 
národních i  mezinárodních ocenění.  Pro mě 
je ale nejdůležitější, aby se studenti dozvěděli 
řadu informací o Španělsku a Latinské Americe 
a aby získali vztah i ke španělské kultuře.
Žijete v České republice už 10 let. Je na naší 
zemi něco, co se vám vysloveně nelíbí a  ani 
za tu dobu jste si nezvykl?
Moc toho není… Na co si opravdu nezvyknu, 
je sníh, kapr a červená řepa. Ale opravdu vážná 
věc, která mi vadí, je, jak v poslední době stále 
více a  více slyším věci o  problémech s  cizin-
ci, kteří zde žijí. Češi na  cizince nejsou zvyklí 
a  mám s  tím osobní špatné zkuš enosti. Jed-
nou se mě někdo zeptal, jestli jsem cikán nebo 
muslim. Nejsem ani muslim, ani Gypsy, jsem 
přistěhovalec a  nejsem tu, abych obtěžoval 
lidi, nebo jejich náboženskou víru ve 21. sto-

letí, jsem tu, abych učil české studenty španěl-
skému jazyku a lásce k naší kultuře! Ale i přes 
tyhle nepříjemnosti tady žiju moc rád.
A co čeština? Jak se s ní perete?
Samozřejmě, že ze začátku to bylo těžké. Když 
se Češi ptají na svůj jazyk, často říkají dvě dost 
protichůdné věci. Buď: „Na co studuješ češtinu, 
když je to tak těžký jazyk?“ Nebo naopak: „To je 
skvělé, že studuješ češtinu.“
Prvních pět let jsem ale s češtinou zápasil. Čas-
to jsem v  Praze zažil scénku, kdy jsem si ob-
jednával „svou“ češtinou a číšník mi odpovídal 
v angličtině:
Já: Dobry Den,  ja si dam pivko, prosím Vas.
Číšník: Hi! Do you want a beer?
Já: ano
Číšník: What kind of beer? 
Já: Jasne, Dneska mam žízeň.
Číšník: Sorry? Do you prefer black beer or an 
ale?
Já: Gambac Prosím, 10. Diky, prosím
Číšník: Prosím pane.
Až po příjezdu do Českých Budějovic se mnou 
lidé začali mluvit česky a moje schopnost ko-
munikovat v  češtině se zlepšila! Chtěl bych 
proto požádat každého, abyste – když potká-
te cizince, který se snaží mluvit česky – měl 
trochu trpělivosti. Vím, že Češi se jen snaží 
přechodem do  cizího jazyka nám cizincům 
pomoci, ale nechte nás, ať to zkoušíme a tím 
se učíme.
Za manželku jste si vzal Češku a máte spolu 
dítě. Jak spolu vy tři vlastně mluvíte?
Můj syn mluví se mnou ve španělštině a s mojí 
ženou v češtině. Pravdou je, že tato dvojjazyč-
ná zkušenost je úžasná, a  to zejména proto, 
že moje žena je zapojena do multikulturního 
projektu Spanglisimo a  pořádá jazykové kur-
zy pro budějovické děti. Mnozí lidé jsou pře-
kvapeni, protože si myslí, že učit dítě v  jiném 
jazyce, je velmi matoucí, ale skutečnost je ta-
ková, že děti se učí velmi rychle a přirozeným 
způsobem.
V  Budějcích se angažujete v  kulturních pro-
jektech. Přiblížil byste nám je?
Především jde o Dny španělské kultury, které 
mají představit španělskou a hispánskou kul-
turu. Organizuji je ve  spolupráci s  Velvysla-
nectvím Španělska, Jihočeskou univerzitou, 
Karlovou Univerzitou a  Institutem Cervantes. 
Pořádáme konference, semináře a  celostátní 
soutěže ve  španělském divadle, takže jsem 
velmi zaneprázdněný, ale velmi, velmi šťastný, 
protože se zároveň snažíme přinést kus Špa-
nělska sem k Vám.

Kateřina Kuboušková

S  úderem 24. září vstoupily mladé hráčky 
českobudějovických Štírů do nově vzniklé 
florbalové extraligy juniorek, přesněji do 1. 
ligy juniorek (vrcholové). Tím se do Českých 
Budějovic dostala další vrcholová soutěž, 
díky níž k nám zavítají soupeři z celé České 
republiky. 
 „Nápad přihlásit nás přinesl do týmu 
předchozí trenér Honza Novotný a my jsme 
s  tím souhlasily. Věděly jsme, že to nebude 
jednoduché, ale vzaly jsme to jako výzvu. 
Od soutěže jsme očekávaly především nové 
zkušenosti do budoucích sezón. Nikdo ale 
nečekal, že budeme v čele tabulky.“ říká ka-
pitánka týmu juniorek Nikola Malátová.
 S novou soutěží přišli i noví soupeři a to 

rovnou ti nejlepší. Holky se utkávají s elitní-
mi týmy, které mají dlouholetou hráčskou 
základnu, jako jsou Chodov, Vítkovice nebo 
Herbadent a jejichž hráčky mají zkušenosti 
z české juniorské florbalové reprezentace.
 „Musíme si nalít čistého vína. Byly jsme 
zvyklé hrát a vyhrávat nad slabšími soupeř-
kami. Hrát proti reprezentantkám, to už je 
něco. Do každého zápasu vstupujeme jako 
outsideři a snažíme se jen překvapit. Mrzí 
mě, že v  Českých Budějovicích není taková 
podpora florbalu jako v jiných městech.“ vy-
světluje Nikča. Nutno však říci, že v současné 
době na tom Štírky rozhodně nejsou nejhůř, 
drží se mezi deseti nejlepšími týmy v repub-
lice.
 Kromě tréninků čtyřikrát týdně a pravi-
delného teambuildingu věnují slečny hraní 
i celé své víkendy. Na zápasy jezdí až do Ost-
ravy nebo Liberce. 
 „Jako maturantka musím uznat, že tato 
sezóna je časově velice náročná. Hrajeme 
každý druhý víkend buď doma, či venku a to 
oba dny z víkendu. Ale člověk se tím naučí si 
zorganizovat čas a učit se dopředu,“ dodává 
na závěr Nikča.

Anna Tušlová/foto: Pavel Kořenský

V životě to často už tak bývá, že po střední 
škole jednotlivé party kamarádů postupně 
upadají více či méně v  zapomnění. Nepře-
hlédnutelný pánský soubor, jehož většina 
opustila Biskupské gymnázium na jaře 2015, 
je však výjimkou. Kromě pravidelných tak-
tických porad v malebných hospůdkách jim 
v udržování kontaktu pomáhá i florbal, který 
se stal během poslední dekády na Bigy velmi 
populárním sportem. Svůj podíl na tom má 
i tato generace, která se loni na podzim sta-

la páteří nově vzniklého amatérského týmu 
IBK Budweis. Nebylo by ale správné považo-
vat „Íbékáčko“ jen za tým absolventů. V po-
hledných vínových tričkách z Decathlonu se 
prohánějí i současní studenti Bigy. Vidět náš 
tým v akci můžete krátce po Vánocích v Li-
šově. Datum konání turnaje se včas dozví-
te, pokud budete bedlivě sledovat klubový 
Facebook (facebook.com/ibkbudweis).

Michal Muška

Všichni příznivci francouzského jazyka, 
Francie a  její kultury opět netrpělivě čeka-
li na  podzim, který k  nám přinese trochu 
francouzského vánku v  podobě festivalu 
Francouzský podzim. Festival každoročně 
vzniká jen díky českobudějovické Francouz-
ské Alianci. 
 Na  programu vedle přednášek a  zajíma-
vých koncertů nemohl chybět ani Festival 
francouzského filmu, na kterém se předvedl 
i nový animovaný film s názvem Červená žel-
va.
 Michael Dudok de Wit ve spolupráci s ja-
ponskými výtvarníky stvořil jedinečný film, 
který je velmi emotivní a  je schopen do-
tknout se i vaší lidské podstaty. Příběh o tro-
sečníkovi a  nejen jeho důležitých životních 

etapách doprovází jen vážná hudba. Nebylo 
zapotřebí užít slova, takže i  diváci neznalí 
francouzštiny si mohou užívat francouzské 
dary podzimu.

Jana Procházková 

Znáte se s… Pacha Mamou?

Sníh, kapr a červená řepa, na to se zvyknout nedá

Deník bláznivé Heleny

Extraliga florbalu letos poprvé i v Budějcích

ČERVENÁ PODZIMNÍ ŽELVA Z FRANCIE
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Scénář a kresba:  Vojtěch Liebl

 POSLEDNÍ SLOVO 

„Naděje zahořela,“ chce se mi říct spo-
lu s  Gandalfem Šedým, když hodnotím 
výsledky rakouských prezidentských 
voleb. Kritika migrace a establishmentu 
i  bezbřehý populismus uspěl při hlaso-
vání o  britském Brexitu i  při úspěchu 
Donalda Trumpa. V  roli vítěze se tak již 
cítil Norbert Hofer, kandidát Svobodné 
strany Rakouska, jejíž účast ve  vládě 

na  přelomu tisíciletí vyděsila celou EU. 
Jaký význam těmto volbám připisují 
extrémně populistické strany EU na-
svědčovala i míra podpory. Za Hoferem 
stála francouzská Národní fronta,  nizo-
zemská Strana pro svobodu i Alternati-
va pro Německo. Ale nechval dne před 
večerem, říká lidové úsloví…   Vítězství 
tak nakonec poněkud překvapivě slaví 
nezávislý kandidát Alexander Van der 
Bellen, který nepochází ani z jedné stáje 
stálic rakouského politického nebe: so-
ciálních demokratů ani lidovců. Navíc se 
netajil podporou dnes poněkud méně 
populárních postojů, v  předvolební 
kampani mluvil o svobodě, rovnosti i so-
lidaritě. Je to ale jen jediná vítězná bi-
tva v nadcházející řadě politických řeží, 
na  které dojde ve  Francii, Nizozemsku, 
Německu, ale i u nás. Válka o Středozem 
teprve začíná!                          Martin Volný 

Vedneměsíčník vychází za podpory: 

literární kavárny

měsíc ve dne
literární kavárna

Biskupského gymnázia 

a organizace Fokus
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e to jako z nějakého typicky amerického 
filmu. Outsider, kterého zpočátku nikdo 
nebral vážně a jehož kandidatura a pro-
jev vzbuzovaly jen posměch, případně 
pohoršení, se stal prezidentem Spoje-
ných států amerických. Je to happyend? 
Jak pro koho. Pro tzv. “průměrné Ameri
any”, což je jakýsi terminologický ekvi-
valent “obyčejných lidí” u  nás, je to ví-
tězství. Zvítězil kandidát, který “říká věci 
tak, jak jsou”, “jde mu o  obyčejné lidi” 
a  hlavně, není to politik. Vítězství Do-
nalda Trumpa je dalším triumfem anti-
systémové vlny, která již slavila úspěch 
u nás ve volbách v roce 2013, následně 
v Německu v zemských volbách v Mek-
lenbursku, naposledy pak ve Velké Bri-
tánii v podobě Brexitu, přičemž ve Fran-
cii a  Rakousku má solidní předpoklady 
k budoucímu úspěchu.
 Procházíme si nyní na  Západě do-
bou vzpoury proti dosavadním politic-
kým elitám, v  Evropě konkrétně proti 
stále byrokratičtější a  zkostnatělejší 
Evropské unii, v  USA zase proti liberál-
ní, “progresivní” politice tzv. “pozitivní 
diskriminace” a  politické korektnosti, 
která již v  Americe dosáhla strašlivých 
rozměrů. Odcházející prezident Obama 
je nyní ještě méně populární než jeho 
předchůdce George W. Bush, a to už je 
opravdu co říct. Překvapivé to však není, 
když jeho zdravotnická reforma byla 
velkým fiaskem, zahraniční politika se 
nesla ve znamení pasivity a postupného 
izolacionismu, Nejvyšší soud si interpre-

tuje Ústavu podle své libosti a  v  rámci 
“ochrany menšin” a  snahy být “politic-
ky korektní” se systematicky pošlapává 
první dodatek o svobodě projevu. 
 Není poté divu, že takováto nesne-
sitelná politická atmosféra vyprodukuje 
svůj absolutní protipól, personalizo-
vaný Donaldem Trumpem. Vinou levi-
ce a  konkrétně Baracka Obamy se tak 
prezidentem stal radikální reformátor, 
kandidát republikánský, ač paradoxně 
jediný, který z řad kandidátů GOP neměl 
s konzervativními republikánskými hod-
notami nic společného. 
 Osobně bych v letošních volbách ne-
mohl hlasovat ani pro jednoho z kandi-
dátů (pokud bych si tedy chtěl zachovat 
čisté svědomí). Z  Trumpova prezident-
ství mám obavy, zároveň ve  mně však 
třímá velká zvědavost. Předně se týká 
Trumpovy rétoriky a  chování, protože 
jako prezident bude muset alespoň par-
ciálně zmírnit svůj styl (pokud tedy myslí 
svou snahu o  sjednocení Ameriky váž-
ně). A pak je tu samozřejmě jeho zahrani
ní politika. V této oblasti to již vypadá, že 
Trump udělá první dobrý krok, totiž že 
jmenuje na post ministra zahraničí Joh-
na Boltona, opravdového konzervativce, 
který razí tvrdou rétoriku vůči všem po-
tenciálním nepřátelům, tedy i Rusku.
 Rozhodně se mi ale příčí chování 
amerických liberálů (převážně mladých 
studentů), kteří rozpoutávají v  ulicích 
násilné protesty a  demonstrace. Po-
chopil bych, kdyby protestovali proti 

konkrétním krokům prezidenta Trumpa 
(zvykněme si na toto spojení), na což by 
v rámci svobody projevu a shromažďo-
vání měli plné právo. Nemám ale poro-
zumění pro protesty, které se konají jen 
proti výsledku voleb, které proběhly 
v  souladu se zákonem a  demokraticky, 
navíc Trump se ještě ani nestihl ujmout 
úřadu, což činí nářky levicových liberálů 
ještě absurdnější.
 Je zde také možnost pozitiva v  po-
době nominování konzervativních 
soudců do  Nejvyššího soudu, načemž 
se Trump dříve s  republikány dohodl. 
Zcela jistě dojde k omezení zmiňované 
patologické korektnosti, která je de fac-
to pouze líbivějším názvem pro cenzuru. 
Doufejme však, že namísto korektnosti 
ve  Spojených státech nevzestoupí rasi-
smus. Takovýto obrat bych si opravdu 
nepřál.
 Trumpovo zvolení je celkově velkou 
neznámou, těžko lze nyní předvídat 
s určitostí jeho kroky. Zatím pozorujeme 
pouze náznaky. Zdali bude jeho zvole-
ní happyendem nakonec i  pro nás, ač 
tomu zatím mnoho nenasvědčuje, na to 
si musíme ještě 
počkat. Proza-
tím nám nezbý-
vá než doufat.

Jaroslav Ženíšek

Američané si 8. listopadu v  osmapa-
desátých  nepřímých  volbách zvolili 
nového prezidenta, v pořadí již čtyřicá-
tého pátého. Rozhodující většinu hlasů 
volitelů, přesně 306, získal za  repub-
likánskou stranu Donald Trump. Tím 
porazil kandidátku demokratů, Hillary 
Clintonovou, pro kterou hlasovalo 232 
volitelů. 
 Co dostalo zrovna tyto dva kandi-
dáty do užšího výběru? Jsou to nejlepší, 
co může Amerika nabídnout?
 „Trump měl finanční zázemí a pak 
na sebe strhl pozornost tím, že slibo-
val nejvíc absurdní věci, co mohl. Hil-
lary měla zaprvé finanční zázemí a za-
druhé zázemí politické, z  minulosti.“ 
vysvětluje Paul Černík. Je mu osmnáct 
let a  studuje gymnázium EDUCAnet. 
Narodil se na  Havaji a  má americké 
občanství, nicméně celý život žije 
v České republice. 
 „Fandil jsem třetím stranám, kon-
krétně Gary Johnsonovi za  libertariány 
a Jill Stein za Green Party, ale tušil jsem, 
že jejich voličů nebude dostatek. Čekal 
jsem výhru Hillary, protože byla favo-
ritem většiny mainstreamových médií 

a  podporovalo ji spoustu mladých lidí, 
ale ty mladé lidi jsem přecenil, moc jich 
k  volbám nepřišlo,“ dodává Paul a  po-
pisuje tím podobnou situaci, ke  které 
došlo při prvních přímých prezident-
ských volbách v  České republice, kdy 
favorizovaný Karel Schwarzenberg pro-
hrál v  souboji proti Miloši Zemanovi. 
Sám Zeman, který obratem po  vyhlá-
šení výsledků amerických voleb posílal 
Donaldu Trumpovi gratulační dopis, 
s ním má mnoho společného. Oba totiž 
ve  svých kampaních zapůsobili přede-
vším na  obyvatele menších měst, ven-
kova a na ty, kteří nejsou nadšeni novou 
dobou.
 Trumpovo vítězství šokovalo. Vy-
vrátilo průzkumy veřejného mínění 
a ve městech po celých Spojených stá-
tech vyvolalo demonstrace. Vysokoško-
láci odmítli nastoupit do  škol, v  Ore-
gonu demonstranti zapalovali auta. 
Naopak Hillary Clintonová vzala svou 
porážku velmi smířlivě a  se ctí, stejně 
jako prezident Barack Obama, který 
Trumpovi nabídl profesionální předání 
funkce. 

Anna Tušlová

1. Co byl barbakán na Pražské bráně?
a) ozdobný prvek
b) obranný prvek
c) útočné zařízení

2. Jakým způsobem se do Českých 
Budějovic roku 1611 dostali pasovští 
žoldnéři?
a) lstí
b) bojem
c) dohodou

3. Jak se dříve přezdívalo Piaristické-
mu náměstí?
a) Náměstí u žáby
b) Klášterák
c) Frajťák
                     
4. V jakém roce se naposledy hrál mist-
rovský hokej na Slepém rameni?
a) 1946
b) 1948
c) 1944 
5. Kde se nacházelo Wilsonovo ná-

městí?
a) u nádraží
b) na rohu Nové a Lipenské ulice
c) na Lidické u soudu

6 Kolik domů je na náměstí Přemysla 
Otakara II.?
a) 48
b) 42
c) 52

7. JExistuje stále v Budějovicích židov-
ský hřbitov?
a) už ne
b) ano v Pekárenské ulici č. p. 100
c) ano v Staroměstské ulici č. p. 38

8. Kdy byla založena první dívčí škola v 
Českých Budějovicích?
a) 1871
b) 1873
c) 1875

9. Kde stával špitál sv. 

a) Česká ulice
b) Hroznová ulice
c) Krajinská ulice
                       
10. Je Rožnov starší než České Budě-
jovice ?
a) jsou stejného stáří
b) je starší
c) je novější

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

Zdeněk Stojan

AMERICA GREAT AGAIN?

HISTORICKÝ  KVÍZ

Americký Trump má mnoho 
společného s českým Zemanem

Cine club
V tomto adventním čase jsme oslovili učitele Biskupského gym-
názia a rodáka ze španělského města Salamanca Davida Andrése 
Castillu. Ptali jsme se ho především na projekt Cine club, jehož 
založení inicioval, tedy na pravidelné scházení lidí při promítání 
španělského filmu.
Jak dlouho už Cine club funguje?
Cine club je činnost, kterou jsme začali v roce 2014 a kterou jsme 
během těchto let organizovali při události našich Dnů španělské 
kultury nebo jako pravidelné představení.
Jak a proč jste ho založili?
Cine club se zrodil jako jedna z  činností, které organizujeme 
spolu se španělským velvyslanectvím v  České republice. V  na-
šem kalendáři máme vždy různé projekty: přednášky, kino,  
povídání o španělské kultuře, atd. Cine club je jen jedním tako-
vým projektem.

Kdy a kde filmy promítáte?
Filmy se promítají v Muzeu cestopisné literatury a obvykle bývají 
jednou za 3-4 týdny. To záleží na tom, jestli je nějaká pauza jako 
třeba vánoční prázdniny nebo Velikonoce.
Jakým způsobem filmy vybíráte?
Filmy, které promítáme, jsou ty, které nám dá španělské velvysla-
nectví ze své soukromé filmotéky.
Proč by lidé měli vaše projekce navštívit?
V první řadě hlavně proto, že je to příjemná činnost, po které vždy 
následuje malá tertulie - posezení a  povídání si ve  španělštině. 
V druhé řadě jsme jediní ve městě, kdo nabízí pravidelné promí-
tání. V Českých Budějovicích totiž bohužel není žádná jiná mož-
nost vidět španělské filmy.

                                                                                          Kristýna Mrázová

Václava?


