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Drazí čtenáři,
blíží se jarní prázdniny, venku se otepluje a na některé z nás pomalu, ale jistě „leze 
jaro“. Sbíhají se nám chutě na tradiční posezení na Sokoláku a sedět ve škole nám 
najednou připadá tak nějak zbytečné. 
 Možná je právě teď dobré se na chvíli zastavit a uvědomit si, jak je ten studentský 
život vlastně krásný a různorodý, že není jen o škole, testech a dlouhém nekonečném 
učení, i když ruku na srdce, nikdo z nás škole moc nedá. Najednou se před námi zjeví 
nekonečná sféra možností, jak využít volný čas. A právě tyto chvilky by si měl každý 
student užívat.
 Zda-li přemýšlíte, čím volné chvíle vyplnit, přinášíme vám spoustu tipů. Doporu-
čujeme například festival Literatura žije, projekt Krvebraní nebo si přečtěte rozho-
vory hned se dvěma Škody, otcem Michalem, coby kurátorem Galerie současného 
umění a architektury, a synem Martinem, který napsal ve svém mladém věku již dvě 
kuchařky. Je to jen na Vás, každopádně Vám přejeme pěknou zábavu.

Dáša Šamanová a Leona Hájková, šéfredaktorky
Foto: Adam Hájek

 Pojďme si ale nejdříve připomenout 
základní fakta. Krajské město nedispo-
nuje žádným sálem, který by odpovídal 
akustickým a společenským podmínkám 
– Jihočeské divadlo nabízí 257 míst, kon-
certní síň Otakara Jeremiáše 207 míst, 
divadelní sál Metropol má sice nejvyšší 
kapacitu, a to 530 míst, ale zase je napros-
to nevhodný pro hudební účely. A  jako 
poslední zde máme kulturní dům Slavie, 
který však potřebuje nutnou rekonstrukci 
a dostavbu, aby se mohl plně využívat.
 Vraťme se ale k Rejnokovi. Vše začalo 
v roce 2004, kdy se dalo dohromady ně-
kolik desítek hudebních nadšenců, kteří 
z  vlastní iniciativy otevřeli možnost vý-
stavby víceúčelového prostoru. Následně 
byla v roce 2007 založena Jihočeská spo-
lečnost přátel hudby o. p. s., která si vzala 
na starosti realizaci tohoto projektu. Rada 
města České Budějovice se se společností 

shodla na  využití areálu bývalých kasá-
ren ve Čtyřech Dvorech. Architektonický 
návrh sálu zpracoval světoznámý archi-
tekt Jan Kaplický, který přišel s nápadem 
vybudovat Koncertní a  kongresové cen-
trum Antonína Dvořáka inspirované tva-
rem rejnoka. Celý návrh, jehož náklady 
jsou odhadovány na dvě miliardy korun, 
byl ale nakonec odpískán kvůli absenci 
investora. Nyní o stavbě uvažuje Praha.
 Druhá možnost, jak vyřešit absenci 
nezbytného kulturního sálu, je rekon-
strukce a dostavba již zmíněné Slavie. Ná-
klady na přestavbu se od stavby Rejnoka 
značně liší. Stavební práce se odhadují na 
cca 400 milionů korun. Úprava kulturního 
domu spočívá v  prodloužení zadní části 
budovy o 17 metrů. I toto řešení však zů-
stává s otazníkem. Zatím se Slavie dočka-
la jen nejnutnějších oprav, aby mohla být 
vůbec udržována v chodu.

 Kromě těchto dvou nejvíce zmiňo-
vaných možností se již před padesáti 
lety zvažovalo, že by město nechalo vy-
stavět kulturní centrum na  Mariánském 
náměstí, které by se využívalo především 
k operním vystoupením.
 Závěrem bych doporučil dohledat si, 
jak vysoká je finanční podpora kultury 
z  dotací a  porovnat ji s  podporou spor-
tu. Z letáků vyčtete, že finanční podpora 
z dotací v  těchto dvou sférách je ve vel-
kém nepoměru. A  možná by nebylo 
od  věci položit si otázku: Bylo opravdu 
nutné postavit olympijský park Rio-Lip-
no, který kromě obrovských nákladů na-
víc zapříčinil vykácení obrovské plochy 
lesů a pokrytí plochy několika desítkami 
tun asfaltu?

Daniel Podroužek
Foto: www.rejnok-cb.cz

Již 4. ročník festivalu Literatura žije znovu 
prozáří 19.–22. dubna všednost kultur-
ního dění v  Českých Budějovicích nejen 
svou „knihovničkou“ určenou k volnému 
rozebrání, ale i pestrou nabídkou dopro-
vodných programů.
 Sbírka vzniká díky lidem, kteří přiná-

šejí pro ně již nepotřebné knihy do  Li-
terární kavárny Měsíc ve  dne, kde se až 
do  začátku festivalu skladují a  čekají 
na  své nové čtenáře. Knihy mají různý 
původ. Byly vyřazeny kvůli  nedostatku 
místa či zděděny po  zesnulých prarodi-
čích nebo už zkrátka nebyly dostatečně 
zajímavé či užitečné pro jejich bývalé ma-
jitele. 
 „Lidé namísto prodávání knih do an-
tikvariátů mají možnost je darovat. Ka-
ždý může přispět během celého roku 
jejich odevzdáním do naší kavárny a pak 
se hromadně rozdají během festivalu,“ 
říká Honza Hajšman, šéf kavárny Měsíc 
ve dne. 
 V  minulých ročnících festival „rozbil“ 
velký stan na náměstí Přemysla Otakara II. 
Tvořil zázemí celého dění, tento rok tomu 
ale bude jinak. Knihomolové najdou své 
nové přátele na  vícero místech našeho 
města. Ta jsou ještě tajemstvím, ale mini-
málně jedno už prozradit můžeme. Bude 
jím „Literka“. 

 „Samozřejmě, že se najdou i lidé, kteří 
přicházejí s několika igelitkami a odnáše-
jí svazky po kilech,“ vzpomíná na minulé 
ročníky Honza Hajšman a  dodává: „Ale 
my doufáme, že bude více těch rozum-
ných, kteří si vyberou jen ty knihy, které je 
něčím zaujaly.“
 Velkou atrakcí se také stal v  minu-
lých ročnících „Literární trolejbus“, který 
letos bude mít posilu vyhrazenou jenom 
pro děti, na jeho palubě budou ale vítáni 
i  dospělí. Novinkou ale bude 24hodino-
vý maraton čtení doprovázený muzikou, 
bezdomoveckým divadlem a jeho zakon-
čení zajistí ranní brunch. 
 Přihlásit se může každý, kdo má rád 
literaturu a  chce být součástí netradič-
ní události. Naštěstí se nám zima chýlí 
ke  konci. Všichni literární nadšenci si 
tedy mohou pomalu začít odškrtávat dny 
do zahájení festivalu, kdy společně doká-
žeme, že Literatura žije!  

Jana Procházková, 
 Foto: Dominika Brydová

Není snad nikdo, kdo by neznal Budě-
jovický Majáles. Projekt, který na  celý 
týden změní město k nepoznání. Smích, 
hudba a  potlesk budou slyšet snad ze 
všech stran. Ale k  Majálesu nepatří je-
nom zábava. Snaží se i pomáhat. Jedním 
z  charitativních projektů je i  Studentské 
krvebraní. 
 Projekt vznikající za podpory České-
ho červeného kříže, Nemocnice České 
Budějovice a  Jihočeského kraje vstoupí 
už do svého pátého ročníku. „Za dobu tr-
vání tohoto projektu se nám již podařilo 
získat 993 prvodárců,“ říká Karolína Kru-
pauerová, spoluorganizátorka projektu 
a členka majálesového teamu. 
 Nemocnice v  Českých Budějovicích 
ale není jedinou nemocnicí, která se 
do  projektu zapojila. Zúčastnit se mů-
žou dárci po  celém Jihočeském kraji. 
„Do  projektu Krvebraní se zapojily také 
Nemocnice v  Písku, Jindřichově Hradci 

a Strakonicích,“ upřesňuje studentka Pav-
la Heyduková, která projekt vede a orga-
nizuje. 
 Stát se dárcem může každý, kdo je 
starší 18 let a  neprodělal žádnou závaž-
nou nemoc. Přesný zdravotní stav ale 
zjistí zdravotníci v  transfúzním oddělení 
konkrétní nemocnice. „Naším hlavním 
cílem je nalákat do  projektu především 
mladé lidi a ukázat jim, jak pomoci ostat-
ním ve svém okolí,“ vysvětluje Krupaue-
rová. 
 Letošní ročník Krvebraní byl spuštěn 
již 13. února a končí společně s majáleso-
vým týdnem, tedy 26. května. Jeho sou-
částí je i soutěž. „Stačí, když každý z prvo-
dárců vyplní anketní lístek, který obdrží 
na příslušné transfúzní stanici. Na páteč-
ní open air budou ze všech anketních líst-
ků vylosováni tři výherci, kteří od našeho 
sponzora obdrží hodnotné ceny,“ láká 
všechny s úsměvem Heyduková.
 Proto neváhej ani ty a přijď pomoct 
těm, kteří to opravdu potřebují. Kdo ví, 
kdy budeš pomoc jiných potřebovat ty 
sám. 

Sára Nikola Lučanová

Dočkají se Budějovice nového kulturního sálu?

Literatura bude znovu žít

Rejnok, nebo rekonstrukce Slavie? Anebo třeba výstavba zbrusu nového kulturního 
sálu v centru Českých Budějovic? Problém se řeší již řadu let a jednou za čas se opako-
vaně nad tímto tématem rozproudí diskuze.
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Jako divadelníci mají svou Thálii, filmaři 
své Lvy a  hudebníci své Anděly (kdo by 
ještě stál o  Slavíky), mají fotografové své 
Czech Press Photo. Ta nejlepší díla se pak 
tradičně vystavují v pražské Staroměstské 
radnici. Galerie sice zavírá v lednu, ale fotky 
si můžete prohlédnout alespoň na  webu 
czechpressphoto.cz/cpp/rok-2016.

 O fotografii se zajímám, a tak jsem se 
na přehlídku z nejlepších (nejen) publicis-
tických snímků nafocených za uplynulý rok 
2016 moc těšila. Vítězné fotografii mladíka 
s  tibetskou vlajkou inzultovaného Číňany 
jsem věnovala jen málo své pozornosti, 
protože téma návštěvy čínského preziden-
ta mě již rozčílilo dostatečně. Zaplavila mě 
spíše vlna soucitu nad fotografiemi uprch-
líků, kteří se beznadějně snažili celí mokří 
vyhrabat ze záchranných člunů na  pevni-
nu. Toto téma je neustále živé, a  protože 
pozornost se v  dnešní době hodnotí zla-
tem, politickou stránku výstavy nechávám 
nyní stranou. Chtěla bych spíše poukázat 
na  její uměleckou část. Fotky ze zkoušek 
cirkusu La Putyka či z  vystoupení burle-
sque tanečnic mi připadaly okouzlující.  
 Dokumentární složku zastupoval 
soubor snímků o  změně pohlaví či život 
dětí, které čím dál více tráví svůj volný čas 
ve společnosti virtuality mobilů a počítačů. 
Mnoho dojmů, námětů na zamyšlení a po-
citů mě doprovází až ke snímkům z Pražské 
ZOO. Takže i to zvířátko nakonec…     

Text a foto: Jana Procházková

Tři sta tisíc. Tolik dětských vojáků, tedy 
nezletilých chlapců a dívek v ozbrojených 
silách či jednotkách, se nachází po celém 
světě, především ve střední Africe, jihový-
chodní Asii a na Blízkém Východě.  Někte-
ří se na dráhu bojovníků vydávají z vlastní 
iniciativy, aby unkili tíživé finanční situaci. 
Velká část dětí se však ve  spárech mili-
tantních skupin ocitá nedobrovolně. 
 Běžnou praxí je únos nezletilích z je-
jich domovů, kde se ještě před odcho-
dem mnohdy musí dopustit násilí na své 
rodině. Tak se případný návrat stává velmi 
málo pravděpodobným a nově naverbo-
vaní se potýkají s  pocitem viny a  studu. 
Následuje krutý výcvik, který se stává 
osudným těm nejslabším jedincům. Při-
praveni k boji mají být ve chvíli skládání 
závěrečné zkoušky, kde (v  mnoha přípa-
dech) zdrogovaní musí zastřelit zajatce 
dané ozbrojené skupiny. Jejich další prá-
ce pro jednotku je různá – někteří se sta-
nou sluhy a nosiči, jiní pracují jako poslíč-
ci a část se vydá do boje. Rozkazy plní pod 
výhružkou smrti, vykonávají tu nejtěžší 
práci a  za  nejbanálnější neposlušnoust 
jsou tvrdě trestáni.
 Už přes deset let se zneužíváním dět-
stkých vojáků zabývá iniciativa Red Hand 
Day. Svojí aktivitou se snaží připomínat 
politikům a  významným představitelům 
oragnizací jako je OSN, že problém dětí 
v  ozbrojených konfliktech je třeba řešit. 
Letos se do akcí spojených s tímto projek-
tem zapojila i  českobudějovická skupina 
Amnesty International, která 13. února 
na Lannově třídě představila dlouholetou 

kampaň české sekce Amnesty s  názvem 
Mějme zbraně pod kontrolou. Ta upo-
zorňuje na vyvážení zbraní české výroby 
do  zemí s  nedemokratickým režimem, 
které porušují lidská práva a na to, že zde 
není dostatečná kontrola pohybu vojen-
ského materiálu. 
 V  roce 2014 se v  takovýchto státech 
ocitlo téměř padesát procent výzbroje 
exportované z  České republiky. Proto 
vznikla výzva ministru zahraničních věcí 
ČR Lubomíru Zaorálkovi, která požaduje, 
aby ministerstvo zahraničí neposvěcova-
lo takovýto vývoz do zemí s represivními 
režimy. „Česká republika je v rámci EU vý-
znamný vývozce zbraní a dle našich zjiš-
tění kolem padesáti procent exportu jde 
do zemí nedemokratických nebo s nesta-
bilním režimem. Je zřejmé, že v takovém 
státě mohou být zbraně, které vyrábíme 

zneužity proti civilnímu obyvatelstvu, 
vtisknuty do  rukou dítěti nebo nakonec 
obráceny i  proti nám,“ říká vedoucí bu-
dějovické Amnesty Iva Trantinová. „Cíl, 
kterého bychom chtěli dosáhnout, je, aby 
platil princip tzv. „golden rule“ neboli „zla-
tého pravidla“, které říká, že export zbraní, 
munice, komponentů nebo náhradních 
dílů nesmí za žádných okolností přispívat 
k porušování lidských práv nebo meziná-
rodního humanitárního práva,“ dodává.
 150 podpisů dokazuje, že situace tisíců 
bojujících dětí po celém světě není oby-
vatelům Českých Budějovic lhostejná. Po-
kud i vás zaujala, stále se k výzvě ministru 
zahraničí můžete připojit na  stránkách 
české Amnesty International.

 Zdeňka Berkovcová
Foto: Romana Marková

Když byste si položili otázku, jaká byla 
nejkontroverznější událost na české poli-
tické scéně v minulém roce, řadě z vás by 
nejspíš vytanul na mysli obrázek zklama-
ného Jiřího Bradyho, který se po  příletu 
na  Letiště Václava Havla dozvídá, že pro 
udělení státního vyznamenání od  prezi-
denta republiky Miloše Zemana za  svůj 
život neudělal dost. Zřejmě si bude mu-
set za svou celoživotní snahu seznamovat 
nejširší veřejnost s  hrůzami holocaustu 
vystačit s řádem německým a britským… 
 Ale co spustilo celou tu nechutnou 
taškařici? Nikdo menší než dalajlama 
a tibetská vlajka na jedné misce vah a ko-
munistická Čína a  její investice na  misce 
druhé a  k  tomu všemu závaží v  podobě 
jednoho ministra nejmenšího českého 
ministerstva. Setkání tohoto ministra 
s dalajlámou pak vyústilo až v ten nejsil-
nější kalibr: společné prohlášení čtyř nej-
vyšších ústavních činitelů.
 „Společné prohlášení Miloše Zemana, 
Milana Štěcha, Jana Hamáčka a  Bohu-
slava Sobotky považujeme za  ostudné. 
Prohlášení uznává Tibet za nedílnou sou-
část komunistické Číny – dalajlama ani 
Tibetská exilová vláda ale nic jiného ne-
tvrdí a  samostatnost Tibetu nepožadují. 
Jediné, co neustále zdůrazňují, je snaha 
o  dodržování základních lidských práv, 
jako jsou např. svoboda slova, svoboda 
náboženského vyznání, svoboda shroma-
žďování apod. Lidem je ale např. upíráno 
i  právo na  vzdělání. Tibetské děti často 
nemají právo studovat v  rodném jazyce. 

Podle oficiální statistiky čínské vlády je 
míra negramotnosti Tibeťanů starších 15 
let více než 50%. Součástí výuky je ale 
komunistická ideologie a  čínská propa-
ganda. To je jedním z důvodů, proč pouze 
třetina studentů dokončí střední školu,“ 
upozorňuje Marcela Procházková, koordi-
nátorka akce „Vlajka pro Tibet“, pořádané 
Spolkem Lungta.
 Spolek Lungta každoročně 10. března 
organizuje vyvěšování tibetských vlajek. 
„Dosud nám vyvěšení tibetské vlajky po-
tvrdilo 497 měst, obcí nebo městských 
částí a  také necelá třicítka škol. Předpo-
kládáme ale, že se v letošním roce připo-
jí opět cca sto škol, tedy podobně jako 
v loňském roce,“ informuje koordinátorka 
a dodává: „Jak jsme zjistili, tak už i v České 
republice je k vyvěšení tibetské vlajky ob-
čas zapotřebí odvaha. O to více si vážíme 
každé radnice, školy, spolku či jednotliv-
ce, kteří Tibeťany symbolicky podpoří.“
Město České Budějovice ani Jihočeský 
kraj však na  seznamu nenajdete. Na  bu-
dějovické radnici zavlála tibetská vlajka 
naposledy v roce 2015 a na krajském úřa-
du v roce 2011.
 Otázka dodržování lidských práv se 
v  naší politice už moc nenosí, dokonce 
se považuje za věc škodlivou pro byznys 
a mluví se o „dalajlamizaci“. Vždycky to tak 
ale nebylo… 
 „Václav Havel oproti dnešním politi-
kům nastavil v naší společnosti úplně jiný 
level. Vždy velmi hájil myšlenku dodržo-
vání lidských práv, aktivně se zasazoval 
o  propouštění politických vězňů v  růz-
ných zemích. To je jedna z hodnot, která 
by měla převyšovat zájmy mocenské 
i  ekonomické. Mnozí čeští politici ale ta-
kový přesah nemají,“ konstatuje Marcela 
Procházková.
 Ale pojďme se ještě vrátit k zarmouce-
nému Bradymu na Letišti VH a doufejme, 
že odkazem našeho prvního polistopa-
dového prezidenta nebude nakonec nic 
jiného než ten název.

Text a foto: Martin Volný

Rapové koncerty nejsou v  Českých Bu-
dějovicích ničím neobvyklým. Naopak, 
většina interpretů při plánování svých 
turné jihočeskou metropoli neopomene. 
Nyní se mohou místní posluchači rapu 
těšit na  legendárního Huga Toxxxe. Ten 
vystoupí 10. března v klubu Komiks.
 Čtyřiatřicetiletý Jan Daněk alias Hugo 
Toxxx má v rámci československé rapové 
scény jedno z  nejzvučnějších jmen. Své-
mu hudebnímu žánru se začal věnovat 
již ke  konci devadesátých let. V  té době 
se český rap teprve formoval a neměl tak 
početnou fanouškovskou základnu jako 
dnes. Přestože tedy Toxxx patří k těm star-
ším na scéně, dokáže se neustále přizpů-
sobovat modernímu zvuku, a  zároveň si 
však udržet svou originalitu. Stál u zrodu 
uskupení K.O. Kru, ze které časem vznikla 
legendární Supercrooo. V  obou ze zmí-
něných působil se svým dlouholetým 
„kolegou z  oboru“ Jamesem Colem. Po-
čínaje albem Rok Psa (2008) se Hugo To-
xxx věnuje sólové tvorbě. Postupem času 
vydal alba Legální drogy a  Ilegální kecy 
(obě 2011) a mixtapy Bauch Money (2012) 
a Tra$h Rap (2014). Založil také label Hyp-

no808, pod kterým jeho počiny vycházejí. 
Dalšími členy labelu s holubem ve znaku 
jsou například rappeři Marat a White Ru-
ssian (Igor).
 Hugo Toxxx (dříve přezdívaný také 
Hack) plánuje vydat další album, jehož 
předzvěstí jsou zveřejněné tracky Ne-
můžeš koupit a  Dlouho dole. Především 
v  Dlouho dole se tvrdě a  nevybíravě vy-
mezuje proti ostatním československým 
interpretům. Toxxx zde tvrdě kritizuje 

stav současné scény, ze které se vytrácí 
originalita a  napodobování známějších 
světových rapperů se stává běžným. Lze 
tedy očekávat, že Hugo Toxxx svým no-
vým albem otřese českým rapem a  do-
sáhne s ním skvělého hodnocení (ostatně 
jako s  většinou své tvorby). V  Komiksu 
kromě dvou zmiňovaných tracků s velkou 
pravděpodobností zazní i zatím nezveřej-
něné songy z chystaného alba.
 S  Toxxxem přijede a  bude mu krýt 
záda DJ Dyrty. V  průběhu večera bude 
možné zakoupit alba a  oblečení z  dílny 
labelu Hypno808. Vstupenky na  Hugo-
vu show jsou již v prodeji. Můžete je za-
koupit v  prodejně PEACE na  Lannově 
třídě a v Paragraff Shopu v Dobrovodské 
ulici za  150 korun. Za  stejnou cenu jsou 
v prodeji ve vybraných časech také přímo 
v  Komiksu. Pokud předprodej zmeškáte, 
za  vstupenky si na  místě v  den konání 
akce třicet korun připlatíte. Kompletní 
informace naleznete na  facebookových 
stránkách klubu Komiks, kde byla zároveň 
spuštěna soutěž o dva volné vstupy.

David Nebor 
Grafika: Paul Gate, Foto: Kamil Zachar

Na  konci minulého roku se uskutečni-
la architektonická soutěž na  dostavbu 
Jihočeské vědecké knihovny v  Českých 
Budějovicích. Návrh měl zahrnovat jak 
dostavbu, tak nutné stavební úpravy 
stávající budovy někdejšího muzea děl-
nického hnutí. Odborná porota vybírala 
z šesti soutěžních návrhů, které měly vy-
řešit prostorové uspořádání, estetickou 
podobu objektu a  úpravy souvisejících 
ploch veřejného prostoru. 
 Okolí jihočeské knihovny již dlouhou 
dobu volá o pomoc. Připomíná zahradu 
spícího království, které zůstalo uvězně-
no v myšlenkách let 70., a nehledí na po-
žadavky moderního člověka. Záchranou 
se stala tato architektonická soutěž, která 
by měla tak zanedbaný veřejný prostor 
probudit a  přetransformovat v  náležitý 
reprezentační park s  vchodem do  vý-
znamné krajské instituce. Nadto by byla 
stará budova rozšířena o  novou dostav-
bu a spolu by vytvořily most mezi minu-
lostí a současností.
 Vítězným projektem se stal návrh 
ateliéru Kuba & Pilař architekti s.r.o., jenž 
rozšiřuje knihovnu o  „levitující“ jedno-
podlažní dostavbu, která je s  původní 
knihovnou spojena v  místě současného 
vstupu. Porota ocenila, že jde o přiměře-
né a úsporné řešení po stránce objemové, 

konstrukční a  finanční a  že tato budova 
ponechá stávající knihovně ze 70. let její 
dominantní postavení. Na druhém místě 
se umístila studie ateliéru Ivan Kroupa 
architekti. Třetí skončil návrh ateliéru 
Projektil architekti, jenž skýtá jiný pohled 
na  významnou stavbu české architektu-
ry, náležící k  proudu dříve označované 
architektury plastické. S  úctou jen ne-
přihlíží této budově, ale snaží ji přiblížit 
očím běžného Čecha, jenž stále nenalézá 
zalíbení v architektuře let 70. Tuto snahu 
pokládám za klíčovou ve městě, v němž 

je mnoho staveb podobného stáří. Nic-
méně tento návrh skončil na třetím místě 
kvůli rozporu se stanoviskem památkové 
péče, údajně je řešen provozně nevyho-
vujícím způsobem.
 Tak pokud vás nebaví čekat na mož-
nou realizaci v  letech 2019/20, přijď-
te na  výstavu všech šesti projektů 
do knihovny na Lidické a před vstupem 
si nezapomeňte prohlédnout typický vý-
dobytek socialistické architektury.

Text a foto: Jan Mojka

Život zachycený na fotkách není jen politika

Zavlaje, či nezavlaje Vlajka pro Tibet

První pololetí je za  námi a  všechny pří-
pravy pro vznik nového středoškolského 
projektu v  Českých Budějovicích taky. 
Studenti z  gymnázia Česká rozjeli pro-
jekt Zpět na jedna!, který pomáhá dětem 
ze základních škol znovu objevit zábavu 
v učení se a tím si i zlepšit školní prospěch. 
Tento projekt není jedináček. Díky organi-
zaci Člověk v tísni má několik bratrů a ses-
ter již plně fungujících na několika základ-
ních školách v Česku. 
 Ten českobudějovický je doma na zá-
kladní škole Bezdrevská, kde s  žáky prv-
ního stupně můžeš strávit jednu hodinu 
doučováním angličtiny, češtiny či mate-
matiky a ty z druhého stupně můžeš do-
učovat i  fyziku nebo chemii. Ano, i  ty se 
můžeš zapojit a dělat něco pro svou kar-
mu. Kontakt na  tým ZPĚT NA  JEDNA na-
jdeš na Facebooku či na webových strán-
kách http://zpetnajedna.blogspot.cz/. 
 „Je zajímavé činy dělat, a ne je jen sli-
bovat!“ dodává nakonec Tomáš Smrčka, 
hlavní iniciátor tohoto projektu.

Jana Procházková

Chceš si zlepšit karmu? 

Budějovice podepisovaly výzvu ministru zahraničních věcí

Hugo Toxxx přijede do Komiksu

Záchrana spícího království
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ZáMEK BýŠOV
Nedaleko Českých Budějovic je neprá-
vem opomíjený zámek Býšov. Opomíje-
ný snad proto, že je nedaleko Temelína. 
Leží jen 25 km směrem na  sever, kou-
sek od  Týna nad Vltavou. Dopravit se 
sem můžete buď autobusem a  zbytek 
nechat vlastním nohám, nebo autem. 
Zámek Býšov má bohatou historii. Prv-
ní zmínka o  tvrzi pochází z  roku 1395, 
kdy byla spolu se vsí v majetku pánů Ar-
nošta a Kuníka Býšovců z Býšova. V 17. 
století již nesloužila k  bydlení, ale jako 
sýpka. Později nebyla výrazně staveb-
ně upravována a díky tomu patří k nej-
lépe dochovaným stavbám v okolí. Jde 
o  dvoupatrovou obytnou věž čtyřhran-
ného půdorysu a  přízemní hospodář-
skou budovu. Uvnitř můžete navštívit 
stálé muzejní expozice mapující historii 
tvrze a způsob života na ní, archeologic-
ké a geologické expozice nebo výstavu 
lihovarnictví v  českých zemích a  roz-
hodně stojí za zhlédnutí. Zámek má i své 
vlastní webové stránky.
 Okolí Temelína je neprávěm opo-
míjené. Je tam krásná příroda a během 
výletu jsme nenarazili na  jediného tu-
ristu. Též vesniček v okolí Býšova je po-
málu a  tak jsme většinu cesty prochá-
zeli lesem.   Náhle se 
za  rybníkem vynořil majestátný Býšov. 
Popravdě, čekali jsme menší tvrzičku, 
a proto nás šokovala celková rozlehlost 
zámku. Bohužel ten den měli zrovna 
zavřeno. Největší zážitek nás tak čekal 
na  zastávce. Kamarád nám našel spoj,  
kterým pojedeme domů. Stáli jsme  

 
na  zastávce a  viděli autobus v  dálce, 
náhle však zahl u  nejbližší křižovatky 
doprava. Tak jsme zjistili, že stojíme 
na  špatné zastávce. Během zbýajícího 
času jsme si prohlédli njbližší vesnici. 
Sedli jsme si na lavičku na návsi a užívali 
podvečera.

ZáMEK DOUBRAVICE
Obec Doubravice leží těsně u  Čes-
kých Budějovic na  jejich jižní straně. 
Doubravickou dominatou je urči-
tě barokní zámeček z  konce 17. stol. 
znehodnocený modernizací. V  obci 
se ještě nachází dvě kaple z  počátku 
19. stol. se sochami Panny Marie a  sv. 
Jana Nepomuckého. Celé doubravic-
ké okolí rozhodně stojí za  zhlédnutí. 
      Vyrazili jsme autobusem MHD na Vi-
dov a  odtud podle mapy do  nedaleké 
Nedabyle. Silnička, po které jsme vyrazi-
li, byla málo frekventovaná. Do Nedaby-
le jsme si cestu užívali. Přešli jsme kousek 
po větší silnici a odbočili na Doubravice, 
do kterých nám zbývaly 2 km. Zámeček 
má volně přístupné prostranství a v sou-
časné době jsou v  něm částečně byty. 
Také obě kapličky jsme snadno objevili. 
Domů jsem se vraceli jsme se směrem 
na  Nedabyly a  chytli jsme se červené 
turistické, která nás dovedla do Starých 
Hrdějovicích. Pokud by Vám tato cesta 
byla málo, červená turistická pokračuje 
dál na Dobrou vodu a Rudolfov.

Jitka Stojanová
Foto: Fotoarchiv

NezNámá místa českobudějovického okolí

Zámky – Býšov, Doubravice V dnešní době se stále více studentů vy-
dává na  zahraniční pobyty. Německo, 
Francie, ale ani Španělsko nezaujali stu-
dentku Vysoké školy technické a  ekono-
mické v  Českých Budějovicích Dominiku 
Hruškovou. „Využila jsem stipendia, které 
nabízí naše škola, a  vybrala si studium 
v  Jižní Koreji,“ říká Dominika. Poprvé se 
do Korey vydala již v minulem roce, letos 
se opět vrátila. „Pro získání stipendia jsem 
musela poslat svůj životopis a  motivační 
dopis v  angličtině. Dále následoval po-
hovor opět  v  angličtině,“ upřesňuje pod-
mínky. 
 Mnohem přísnější podmínky jsou ale 
z Korejské strany. Tříměsíční pobyt v Koreji 
je sice možný bez víza, pro pobyt delší než 
tři měsíce je už ale vízum nutností. „Zaří-
dit si vízum není nic jednoduchého. Pro-
kousat se všemi potřebnými papíry může 
být někdy docela oříšek,“ potvrzuje ze své 
zkušenosti Hrušková. 
 V hlavním městě Koreje Soulu, studuje 
převážně předměty týkající se byznysu. 
Chodí ale také na intenzivní kurz korejšti-
ny. „Předměty týkající se byznysu studuji 
v angličtině. Částečně zapadají i do logis-
tiky, kterou studuji v  Budějovicích,“ říká 
Dominika a  dodává: „A  co se týče kurzu 
korejštiny, ten je opravdu intenzivní. Mám 
20 hodin týdně. Učí nás pouze učitelky, 
které neumí anglicky, proto se s nimi do-
mluvíme jenom korejsky. Korejština sa-
motná je pro mě dost náročná. Spoustu 
věcí se čte a píše jinak. I skladbu věty mají 
zcela odlišnou,“ říká Dominika, která by 
se studiu korejštiny chtěla věnovat i v bu-
doucnu. 

 Se studiem v zahraničí přichází i urči-
té změny. Nejen ty jazykové, ale i  změny 
v  životním stylu a  kultuře. „Korejci jsou 
velmi ochotni, milí a  slušní. Často se ale 
potýkám s  jazykovou bariérou. Ne všich-
ni tu mluví tak dobře anglicky,“ popisuje 
své zkušenosti Hrušková. I  stravovací ná-
vyky a gastronomie se výrazně liší. „Když 
se jdeme s  přáteli najíst, nikdo z  nás si 
neobjednává své jídlo. Kuchař v restauraci 
vaří jídlo přímo před námi a na našem sto-
le. Často se jí zelenina, maso a rýže nebo 
nudle,“ popisuje a  s  úsměvem dodává: 
„Korejci ale jedí rýži opravdu ke  všemu. 
I když jsou k jídlu nudle, vždycky si přiob-

jednají rýži,“. Korejci se také snaží podobat 
lidem ze západu. „Jsou tu velmi oblíbené 
plastické operace. Velký nos a  velké oči 
jsou tu hodně obdivovány,“ vysvětluje. 
„Společnost tu po  vás vyžaduje, abyste 
vypadali dobře. A to za každých okolností. 
Na nás jako zahraniční studenty se to ale 
naštěstí nevztahuje,“ směje se Dominika. 
Co je v Koreji opravdu znatelný rozdíl jsou 
finance. „Za jednu jízdu autobusem zapla-
tím v přepočtu 25 korun. Je to sice výraz-
ně dražší než u nás, ale kvalita dopravy se 
nedá srovnávat. Dopravní prostředky jsou 
v Koreji opravdu na vysoké úrovni. Na to si 
rozhodně stěžovat nemůžu,“ líčí své zku-
šenosti Hrušková. V Koreji bydlí na místní 
koleji hned naproti škole. „Mám tu svůj 
pokoj, za který platím v přepočtu dvanáct 
tisíc korun. V Česku byste za podobný ne-
dali víc jak dva tisíce,“ směje se Dominika. 
„Na druhou stranu v ceně ubytování mám 
i jídlo, což na jiných kolejích není,“
 A  kam se vydá mladá studentka dál? 
„Le tos bych ráda ukončila bakalářské 
studium a  zažádala si o  navazující magi-
sterské, opět do  Korey. Zůstat nastálo tu 
ale nechci. Korejci žijí příliš náročný život 
a jsou na ně kladeny velmi velké nároky,“ 
říká Dominika. Podle jejích zkušenosti by 
samotní Korejci sami odcestovali a studo-
vali, nebo pracovali například v USA. „Ko-
rejci běžně pracují dvanáct hodin denně. 
Pro ně to není nic nezvyklého,“ dodává.
Nezbývá než Dominice popřát hodně 
štěstí a  úspěchů, které ji v  budoucnu ur-
čitě čekají. 

Sára Nikola Lučanová
Foto: archiv Dominiky Hruškové

Když se řekne Ukrajina, spousta z nás si 
vybaví především rozbité ulice a vodku, 
v  lepším případě si někdo vzpomene 
i na hezké ukrajinské dívky.
 O svátcích jsme si s taťkou jeli ověřit, 
jestli je to všechno pravda. Náš výlet za-
počal velmi zajímavě, kdy se taťka snažil 
podplatit celníka, aby nás pustili rychle-
ji přes hranice. Pan celník ale nechopil 
a co se jedná, peníze si nevzal… Naštěs-
tí nás ale přes hranice pustil
 První zastávka byla Lvov, známé ka-
várenské město. Dříve zde žila početná 
židovská komunita a podle toho město 
i působí, krásné, výstavní, bohužel dnes 
malinko zchátralé domy, a  zvláštní at-
mosféra.
 První večer jsme si chtěli město pro-
hlídnout po  svém, tak jsme se toulali 
zapadlými uličkami, až jsme se dostali 
na  náměstí, kde se zrovna konaly vá-
noční trhy. Právě tady se odehrála snad 
nejlepší koupě mého života – Putin 
na toaletním papíru.
Další den už jsme měli nějaké tipy, kam 
bychom měli zajít. Milujeme kavárny, 
a tak, než jsme dorazili do centra, jsme 
stačili každý vypít tři kávy, za které jsme 
dali dohromady šedesát hřiven, což je 

přibližně stejně korun. V  centru jsme 
navštívili pravoslavnou mši. Poprav-
dě, nerada chodím na  mše, ale tohle 
bylo něco úplně jiného, než na co jsme 

v Česku zvyklí. Lidé na Ukrajině při mší 
zpívají modlitby, často si klekají a  celý 
tento rituál nás uchvátil natolik, že jsme 
skoro zapomněli na  čas. A  tak už byl 
rázem čas oběda a co jiného si dát než 
výborný boršč.
 Třetí den ráno jsme se vydali po sto-
pách loupežníka Nikoly Šuhaje. Zavedly 
nás až na  Koločavu, kde jsme se uby-
tovali v  bývalé české četnické stanici, 
ze  které paní domácí Natálka udělala 
hotýlek. Jak je tátovo dobrým zvykem, 
šel si večer sednout dolů do  hospody 
a  s  nadšením zjistil, že Natálka a  její 
rodina mluví česky. Hned si s  nimi do-
mluvil prohlídku Koločavy. Syn Natál-
ky nás vzal do muzea Ivana Olbrachta, 
který zde nějaký čas působil. Také jsme 
navštívili skanzen, o kterém bohužel asi 
moc lidí ani neví. Všude kolem byly krás-
né hory a metr sněhu, často jsme místo 
aut vídali koně. To vše navozovalo pří-
jemnou přátelskou pohodu a  pocit, že 
se kolem nás zastavil čas. 
 A  co jsem se dozvěděla o  Ukrajině? 
Rozbité ulice jsou realitou. Ano a vodka 
se na Ukrajině pije, ale kde ne? A Ukra-
jinky? Ty jsou opravdu krásné. 

Autor a foto: Natálie Ledajaksová

Při svých cestách se snažím volit stále 
vzdálenější a  turisticky méně atraktivní 
země. Navštívil jsem tak již celou řadu 
rozporuplných míst, a  zajisté jich na  mě 
ještě spousta čeká. Po maturitě mě čekal 
bohatý program: měl jsem před sebou 
cesty do více než deseti zemí a stále vol-
nou polovinu června, kterou jsem se sna-
žil nějak vyplnit. Naskytla se mi možnost 
odjet na  projekt do  Chorvatska. To mne 
zprvu vůbec nenadchlo, jelikož v  Chor-
vatsku bývám obvykle hned několikrát 
do roka a myslel jsem si, že jsem tam ob-
jevil snad již vše, co se objevit dalo. Na-
konec jsem vyrazil (nutno podotknout, že 
jsem vůbec poprvé do  Chorvatska letěl) 
do hraničního města Slavonski Brod. 
 Letenky jsem koupil u Croatia Airlines, 
které mohu pouze doporučit. Jakožto 
člen Star Aliance si udržují vysoký stan-
dard i na tak krátkých letech jako je Praha 
– Záhřeb, navíc se mi body za let přičetly 
na můj účet u smluvního partnera Turkish 
Airlines, což každý, kdo využívá věrnost-
ní programy některé z  aerolinek, ocení. 
Na palubě jsem dostal pivo Favorit, které 
se ovšem mým favoritem nestalo. Velmi 

mile mě překvapilo, že po celou dobu letu 
byl u pilotů mladý zvídavý Chorvat a dve-
ře do  kokpitu byly po  celý let otevřeny. 
Nebylo to sice úplně v souladu s pravidly 
letového režimu, ale vzhledem k tomu, že 
není příliš pravděpodobné, aby se malý 
Bombardier Croatia Airlines stal útokem 
teroristického útoku, vyvolalo to ve mně 
příjemné pocity. 
 Ze Záhřebu jsem do Slavonského Bro-
du dojel pohodlně kvalitním autobusem. 
Samotné město je velké asi jako Jihlava 
a  svojí architekturou připomíná klasické 
provinční město habsburské monarchie, 
nechybí ani přehlídka sociálního inženýr-
ství v podobě několika administrativních 
budov (betonových strašáků). Kromě sta-
ré rakouské pevnosti zde není nic jiného 
k vidění. Svůj význam dává tomuto městu 
řeka Sáva, která město dělí na  chorvat-
skou část – Slavonski Brod a  na  bosen-
skou (srbskou) část Bosenský Brod. Město 
je rozděleno podobně jako třeba Český 
Těšín nebo Komárno s  tím rozdílem, že 
rány způsobené válkou jsou zde stále ci-
telné. 
 Slavonski Brod je čisté upravené měs-

to, které se nijak neliší od  chorvatského, 
potažmo evropského průměru. Lidé jsou 
tu velmi vstřícní, což jsem si ověřil při zá-
pasech EURO, kdy proti sobě hrálo Chor-
vatsko – Španělsko a  Turecko – Česko. 
Všechny zmíněné národy byly zastoupe-
ny i na projektu a nikdo z nás neváhal dát 
najevo podporu svému týmu. Moje dile-
ma, komu fandit, jsem vyřešil tureckou 
šálou a  podporou českého týmu, jelikož 
měl větší šanci postoupit. Nakonec vyhrá-
li Turci, takže jsem nebyl prohrou úplně 
zklamán. Se svým tureckým kamarádem 
Cihatem jsme vyrazili slavit do  města 
ověnčeni tureckými vlajkami. Ze všech 
restaurací na nás mávali místní a zvali nás 
ke  stolu. Nakonec jsme se nechali k  jed-
nomu dotáhnout a  já musel předstírat, 
že nejsem Čech. Na hodinu se ze mě stal 
Onur a za pivo jsem vysvětloval Chorva-
tům, jak to vypadá v Turecku a učil je tu-
recká slovíčka. Využil jsem situaci (zápas 
Turecko – Česko), abych se optal na názor 
na Čechy, které znám pochopitelně pou-
ze z působení v tureckých klubech. Všich-
ni mi jako jeden muž odvětili, že Čechy 
v lásce nemají, protože se neumí chovat. 
Jiní Chorvaté mi řekli, že mají Čechy moc 
rádi, to už jsem ovšem byl zase Roman 
z Budějic. Evidentně v tom umí Chorvaté 
chodit.

 O pár dní později sedám do poloroz-
padlého citroënu jednoho z  organizáto-
rů projektu. Nevěřil jsem svým očím, ale 
dojeli jsem do asi tři kilometry (vzdušnou 
čarou pár desítek metrů) vzdáleného Bo-
senského Brodu (pouze přes most). Tomi-
slav, majitel vraku citroëna, mě děsil, že 
nás „Bosňáci“ nepustí, ale hraniční kont-
rola proběhla rychle a v pořádku. Bosen-
ský brod byl o dost chudší než Slavonski 
Brod. Polorozpadlé domy, vyhořelé pane-
láky ještě z dob války, nebo ruina označe-
ná cedulí jako sídlo srbských nacionalistů. 
Nové domy zde takřka nevidíte. Nejno-
vější stavbou je pravoslavný kostel, který 
zrenovovali Srbové, upozorňuje mě Tomi-
slav. Na o kus dál stojící mešitě vlaje stará 
vlajka Osmanské říše. Ulice jsou prázdné, 

kulturní dům rozpadlý, rozstřílený, zapo-
menutý. Na zrezlém autobusovém nádra-
ží stojí autobus již tak dvacet let v  kuse. 
U památníku války se mi Tomislav přizná, 
že je poloviční „Bosňák“ a polovinu rodiny 
má tady v Bosenském Brodě. Prý to takto 
má většina místních obyvatel. Řeka/hra-
nice nedělí pouze město, ale i rodiny. 
 Symbolickou je promenáda u  řeky 
Sávy ve  Slavonském Brodě. Chorvaté se 
zde každý večer procházejí po  uprave-
ném dlážděném chodníku a sledují zapa-
dající slunce nad Sávou, později večer zde 
popíjejí party výrostků. Na  druhé straně 
je vidět skupinka hrajících si dětí na praš-
né cestě zarostlé křovím, kromě nich není 
v dohledu nikdo jiný. Jsou tam každý den, 
hrají si, chytají ryby a sledují odlišný život 
za řekou. Přesto vypadají spokojeně. 
Slavonski Brod a Bosenský Brod jsou jako 
dva uražení kluci, kteří se navzájem i přes 
všechny rozepře mají rádi, ale ani jeden 
z  nich nechce udělat první krok k  usmí-
ření. Doufám, že v  budoucnosti oběma 
stranám dojde, že spolupráce může být 
ku prospěchu obou. Těším se na den, kdy 
se tam zase vrátím. Do  Brodu, kde bu-
dou všechny tři národy (Srbové, Bosňáci 
a Chorvaté) žít vedle sebe, tak jako v mi-
nulosti. 

Autor/ Foto: Roman Jordán

KOrEJSKÉ dOBrOdrUŽSTVÍ

Na ukrajinské Koločavě se zastavil čas

dvě tváře města Brod
Zámek Býšov
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Snad každý si v našem městě musel po-
všimnout velké černé stěny, která v září 
zakrývala Samsonovu kašnu. Tato ven-
kovní instalace nazvaná Vnímání po-
řádně rozproudila debatu o roli umění 
na  území města a  zaslouženě se stala 
podle ankety MfD největším jihočes-
kým kulturním počinem roku 2016. 
Za  tímto projektem stála Galerie sou-
časného umění a architektury, kterou 
už 20 let vede kurátor Michal Škoda. 

Začněme vaší prací kurátora. Jak jste se 
k ní dostal? 
Dělám kurátora vlastně už dvacet let 
a  před těmi dvaceti lety mě oslovil teh-
dejší ředitel městských kulturních domů, 
pod které galerie spadala, jestli bych o tu 
práci měl zájem. Když jsem byl vybrán, 
vůbec jsem nepočítal s tím, že tu budu ta-
kovou dobu. Šel jsem do toho také proto, 
že   jsem byl v  té době poměrně nespo-
kojený s tím, jaké výstavy se tu pořádaly. 
Jenže není dobré být jen nespokojený, 
je potřeba i zkusit s tím něco udělat. Na-
stoupil jsem de facto bez zkušeností, ale 
s  určitou vizí, která se s  postupem času 
ukázala jako smysluplná. Vše ale musí mít 
svůj vývoj a i mně se snad daří se posou-
vat, což se odráží nejen v  životě, vlastní 
tvorbě, ale má samo sebou dopad i na ku-
rátorskou činnost.
Přibližte nám, co je vlastně náplní práce 
takového kurátora?
Připravit výstavní program pro městskou 
galerii. Děláme osm výstav ročně, tři ar-
chitektonické a  pět výtvarného umění, 
kromě toho máme ještě skvěle fungující 
edukační oddělení, které spravuje Šár-
ka Kosová. Na  mně je připravit výstavy. 
Musím se přitom vypořádat s řadou spe-
cifik naší městské galerie. V prvé řadě jde 
o  kunst halle, jak tomu říkají v  zahraničí. 
Znamená to, že je to nesbírková galerie, 
nemáme tedy žádný sbírkový fond jako 
třeba „Alšovka“. Jsme také nekomerční. 
A v porovnání s jinými domy umění třeba 
v Brně, Ostravě, ve Zlíně atd. jsme institu-
cí malou, nejen samotným prostorem, ale 
i personálně. Všechny tyto galerie mají ur-
čitý tým lidí, je tam ekonom, někdo na PR, 
mají ředitele, mají kurátora, mají instalač-
ní četu... My máme asistenty na instalace 
a řemeslníky externí, což je v daném pří-
padě logické a  především ekonomicky 
výhodnější, ale jinak vše ostatní zastávám 
já sám.
Pojďme se vrátit k  Vnímání, výstavě 
a  instalaci pražského architekta Jana 
Šépky. Možná už máte plné zuby, jak 
se o tom pořád dokola mluví, ale právě 
Vnímání vyhrálo anketu o  největší kul-
turní událost Jihočeského kraje, ve které 
hlasovala paradoxně i  veřejnost, která 
původně byla z velké části proti výstavě. 
Myslíte si, že nakonec i spousta skeptiků 
změnila názor a vlastně se tak spolupo-
dílela na úspěchu celé instalace?
Nevím, do  jaké míry se výsledek dá brát 
vážně, u anket je všechno hodně relativní. 

Nicméně souhlasím, že k výrazné promě-
ně postojů u  veřejnosti došlo. Ze začát-
ku se zvedla dost velká negativní vlna, 
i  když se přiznám, že ke  mně osobně se 
to moc nedostávalo, vím to spíš z druhé 
ruky. Zároveň se pak ale ke mně osobně 
dostávala informace, že plno lidí změnilo 
názor potom, co Vnímání navštívilo. My-
slím si, že instalace měla poměrně velký 
význam: měla silný přesah umělecko-ar-
chitektonické výstavy jako takové, měla 
dost silný sociální podtext a mnohé také 
řekla o společnosti. Návštěvnost byla sa-
mozřejmě hodně vysoká. V  časopisu Art 
antiques nedávno vyšlo, že to byla nejna-
vštěvovanější výstava loňského roku v re-
publice. To je pěkné a  je to samozřejmě 
i  velká reklama pro naše město. Naším 
cílem nejsou ale výstavy, na které se bu-
dou stát fronty, v první řadě klademe dů-
raz na kvalitu. Chceme, aby výstavy měly 
určitý přesah. Snažíme se vytvářet jisté 
prostředí, ze kterého lidé neodcházejí je-
nom s tím, že viděli hezký obraz, sochu či 
fotku, ale aby výstavu vnímali jako celek, 
aby se ocitli v  prostředí s  určitou atmo-
sférou, aby se divák stal součástí výstavy, 
která klade otázky... Myslím si, že je důle-
žité, aby se i v regionech, nejen v hlavních 
a největších městech, kladl důraz na kva-
litu nabídky. Zpětnou vazbou, že se tomu 
u nás daří, je ohlas, který i v mezinárod-
ním měřítku dnes galerie má, mnohými 
je považována za  nejlepší v  republice, 
především co se týče mezinárodního 
programu. Když se vrátím zpět k Vnímání, 
hodnotím ho opravdu pozitivně, včetně 
zájmu i  z  různých zahraničních serverů... 
Ale jak jste řekl, už bych byl rád, kdyby se 
ten zájem začal točit kolem dalších věcí. 
Vnímání už je za námi. Povedlo se to a je-
deme dál. Máme před sebou letos opět 
řadu skvělých umělců a architektů.
Jak jste říkal, jedeme dál. Na  květen 
chystáte výstavu chilského architek-
ta   Smiljana Radice. Představil byste 
nám ji?

Jak je zvykem, bude to speciální výsta-
va vytvořená přímo pro prostory galerie 
a  ukáže něco víc než samotné stavění 
Smiljana Radice. V  našich architektonic-
kých výstavách nám jde o přesah. Nemají 
to být takzvané portfoliové výstavy, kde 
uvidíte jen velké plachty a materiály, kde 
budou odprezentované nazvětšované již 
realizované práce architektů. Architektu-
ra je nesmírně důležitá disciplína a je neu-
stále potřeba se jí věnovat, ukazovat, řešit 
jí a bavit se o ní, protože se dotýká kvality 
našeho života po všech stránkách. Snaží-
me se proto kultivovat postoje veřejnosti. 
I když se situace u nás v posledních letech 
pomalu  lepší, postavení architektů zdale-
ka není takové, jaké by mělo být a jaké je 
v zahraničí. I vkus klientely je složitý. 
Říkáte, že chcete představovat archi- 
tekty jinak. V čem to spočívá?
Naším záměrem je nepředstavovat ar-
chitekty jen jejich realizacemi, ale i  jako 
samotné osobnosti, přiblížit jejich in-
spiraci nebo jakým způsobem uvažují. 
Dalším důležitým aspektem jsou určitá 
specifická témata samotných výstav, ať 
už pojednávají o určité společenské pro-
blematice nebo se jedná například o tak-
zvané zážitkové výstavy, kdy pracujeme 
přímo se samotným prostorem a chceme 
architekturu a vnímání prostoru přiblížit 
zase trochu jiným způsobem. Především 
ale chceme otevírat otázky. V tomto du-
chu bude představen rovněž Smiljan Ra-
dic. Výstava bude postavená především 
na  modelech, ale ne vyloženě modelech 
samotných staveb, nýbrž právě těch, 
které budou odkrývat i  již zmiňovaný 
uvažovací a  inspirační moment, kdy se 
bude jednat de facto o umělecké objek-
ty.  Výstava se jmenuje Bestiář a přinese 
náhled na  autorovo uvažování a  vztah 
k architektuře jako takové a samozřejmě 
i k vlastní tvorbě.

Kryštof De La Cruz 
(kráceno, celý rozvor najdete na www.

vednemesicnik.cz)

Jedna je venku, dvě další na  cestě. Lukáš 
Csicsely minulý rok vydal svůj debut s ná-
zvem Svátek a  hned se pustil do  tvorby 
dalších dvou knih. V  rozhovoru pro Ved-
neměsíčník radí, co by měl udělat člověk, 
který má v plánu napsat knihu. Rodák ze 
Zlivi v  současné době studuje scénáristi-
ku a  učí na  střední škole. Strohost svých 
odpovědí s  omluvou přirovnává ke  stylu 
svého psaní. 

Mohl bys čtenářům představit, jak se tvá 
nová kniha jmenuje?
Jmenuje se Svátek a  vyšla loni na  podzim 
u Revolver Revue.
Zkus nám přiblížit její příběh.
S  humorem řeší lidská očekávání. Vypráví 
o  floutkovi (někdo by řekl hipsterovi), který 
vyráží sám na  filmový festival a  sám se tam 
pokouší slavit a mimo to balit místní krasavici, 
o kterou se však uchází další takový floutek. 
Zkus čtenáře nalákat ke své knize, proč by si 
jí měli koupit?
Já radši lákat nebudu. Ještě by si čtenář mohl 
myslel, že je to léčka.
Jde o tvou první knihu?
První vydanou. Letos by měly vyjít další dvě. 
Novelka Předvečer sv. Mikuláše s ilustracemi 
Nikoly Logosové vyprávějící o  maloměstské 
válce dětí s čerty. A Životaběh. Taková moder-
ní kramářská píseň – veršovánka o hromotlu-
kovi Otovi, který si jde za  svou vytouženou 
kráskou, za prací a nakonec pojde. Tu ilustro-
val David Dolenský.
Jaké zatím vnímáš ohlasy?
Na  Svátek vyšly tři větší kritiky. Dvě pozitiv-
ní a jedna negativní. A sehnat se dá jako jiné 
knihy – na internetu, v lecjakých knihkupec-
tvích. V Budějovicích U Mikuláše, asi u Dob-
rovského, anebo u mě.

Splnil sis napsáním knihy svůj sen? A chceš 
se vlastně živit jako spisovatel?
Dělal jsem to pro zábavu. Vymýšlení mě baví. 
A  takhle třeba pobavím i  někoho dalšího. 
A když o ty výmysly někdo bude stát, budu je 
dělat dál – i když nebude, stejně budu.
Co by měl člověk udělat, když nosí v hlavně 
myšlenku napsat knihu? Je těžké ji dostat 
do tisku?
Nejspíš se té myšlenky zbavit. A  pokud to 
nejde lépe, pak napsáním knížky. Když od ní 
nic neočekává, nemůže nic ztratit. A do tisku 
ji může dostat kdokoliv, kdo na to má peníze. 
Zdarma je to těžší. Zvlášť pro debutanta.
Čemu se právě teď věnuješ?
Vystudoval jsem dva obory na  filozofické 
fakultě, teď studuji vysokou scenáristickou, 
učím na střední škole a bydlím na základce.
Máš na  závěr nějakou radu pro začínající 
spisovatele?
Já sám jsem začínající – ani není jisté, jest-
li spisovatel – ale pokud bych přesto měl, 
asi bych dal všem začínajícím spisovatelům 
radu, aby nedávali rady začínajícím spisova-
telům – mohlo by to působit přinejmenším 
pompézně.

Jakub Bartoš
Foto: Kristýna Padrtová

„Není nic těžšího, delšího a  tvrdšího 
než Dakar,“ nechal se slyšet Martin Ma-
cík Jr., profesionální pilot trucku Liaz 
a  ve  svých 27 letech historicky nejmlad-
ší účastník nejnáročnějšího závodu 
na  světě – Rallye Dakar. Letos se Dakar 
konal v  Paraguayi, Bolívii a  Argentině. 
Tisíce bezútěšných kilometrů prachu 
a  fesh feshe, bahna a kamení, písečných 
dun a  děr ho však nezastavily a  Mar-
tin tak obsadil krásné 10. místo, v  jedné 
z etap dojel navíc hned na čtvrté příčce! 
 Jak je možné, že se i  přes všechna 
úskalí, která s  sebou Dakar již každoroč-
ně přináší, už teď nemůže dočkat další-
ho ročníku? Co v  mladém závodníkovi 
zanechal ten letošní a  kam by se chtěl 
posunout dál? Mimo jiné i na tyto otázky 
fanoušci dostali odpověď 2. února na be-
sedě v Sedlčanech.
 Motorističtí příznivci čekali před bu-
dovou už tři čtvrtě hodiny předem a ani 
mráz, ani dálka jim v tom nemohli zabrá-
nit. Když hodiny konečně ohlásily šestou 
večerní, tedy oficiální čas zahájení akce, 
kinosál Kulturního domu Josefa Suka byl 
beznadějně zaplněný a musela se přinést 
spousta náhradních židlí. O velkém zájmu 
vypovídala i  skutečnost, že celá beseda 
byla překládána do znakového jazyka.

 Poté již následovaly více než tři hodi-
ny vyplněné líčením nezapomenutelných 
zážitků stejně jako častokrát neuvěřitel-
ných i  vtipných historek z  každé etapy, 
chvilek absolutního štěstí, ale i problémů 
a útrap se závodem spojených. Vyprávění 
se vůbec netáhlo, k  čemuž přispělo i  to, 
že si Martin dokázal svými řečnickými 
schopnostmi získat snad úplně každého 
v sále.
 Po hodině pak do sálu dorazil i Martin 
Macík st., taktéž bývalý dakarský šampi-

on a  v  současné době mentor a  mana-
žer. Oba dva přiblížili fanouškům letošní 
Rallye Dakar v úplně jiném světle, než jak 
ji doposud kdokoli z nich měl příležitost 
poznat a  ukázali, že to, co český divák 
může sledovat v televizi, je jen miniatur-
ní zlomek všeho, co se v tisíce kilometrů 
vzdálené Jižní Americe opravdu odehrá-
valo. Dozvěděli jsme se dokonce i takové 
perličky, které pro samotná média nej-
spíš zůstanou navždy skryté. Vše podali 
trefně, vtipně, vzájemně se doplňovali 
a diskuze byla navíc zpestřena doprovod-
nými videy – ať už se jednalo o  reportá-
že, souhrny nebo onboardy – či fotogra-
fiemi. Řada přišla i  na  dotazy z  publika. 
 Závěr akce přinesl i  možnost za-
soutěžit si o  týmové oblečení, kalendář 
nebo knihu. Na  mnohé fanoušky se pak 
usmálo štěstí v  podobě podepsané-
ho plakátu či dokonce společné fotky 
s  nejmladším jezdcem Rallye Dakar. 
 Letošní beseda představovala napros-
to jedinečný a  neopakovatelný zážitek. 
Pro velký úspěch se pak uskuteční ještě 
několikrát: ve  Zlíně, Hořovicích nebo Li-
berci. Pokud tedy na podobnou akci na-
razíte letos, či napřesrok, rozhodně si ji 
nenechte ujít!

Laura Pokorná

Dům umění, umění a um

Michal Škoda (vpravo) s autorem projektu Vnímání Janem Šépkem.                        Foto Tomáš Malý

OČIMA NEJMLADŠÍHO JEZDCE DAKARU

„Budu psát, i když o mé výmysly nebude 
nikdo stát,” tvrdí mladý spisovatel

Pro někoho to může být neznámý člověk, 
pro jiného ikona české mediální scény. Řeč 
není o  nikom jiném než o  šéfredaktorovi 
jednoho z  nejprestižnějších českých tý-
deníků, Eriku Taberym. Proč si tedy (šéf)
redaktor Respektu náš skutečný respekt 
zaslouží? Přečtěte si.

Jak vůbec vzniká Respekt? (předpokládá-
me totiž, že oproti našemu Vedneměsíčníku 
tam nějaké ty rozdíly budou)
 Vždycky se na  poradě domluvíme, aby-
chom reagovali na  nějakou aktualitu, něco 
důležitého, co se děje ve  společnosti. Zá-
roveň se snažíme, aby se tam vyskytoval 
nějaký podíl textů, u kterých víme, že jinde 
se vyskytovat nebudou a potřebují delší 
zpracování, např. reportáže ze zahraničí, 
které jsou pro Respekt velmi důležité. 
Snažíme se řešit otázky, o kterých víme, že 
se o ně česká společnost zajímá, ať už třeba 
ze sociálních sítí, nebo že nám je lidé napí-
šou. Obecně se v  Česku zmenšuje tradice 
vyjíždění na  zahraniční reportáže a  o  to víc 
se snažíme dělat věci jinak. Mým úkolem je 
třeba hlídat, aby se na jedné stránce nesešly 
všechny globální a historické „hrůzy“, ale aby-
chom o  světě zpravovali objektivně – pozi-
tivně a negativně zároveň – což se také vždy 
nepodaří.
Co si obecně myslíte o  českých mediích? 
 Naše média jsou velmi malá a  je důleži-
té na  to nezapomínat. Můj velmi oblíbený 
zpravodaj je německý týdeník Die Zeit, který 
má v  redakci cca 360 redaktorů, zatímco Re-
spekt má asi 30, jen pro představu. Říkám to 
hlavně proto, abychom si uvědomili, jakou 
mají perspektivu česká média oproti světové 
úrovni. Jako příklad krásně slouží zahraniční 
reportáže  Die Zeit, jejichž rozpočet pouze 
na  zahraniční cesty je větší než celkový roz-
počet Respektu. Česko jako postkomunistická 
země nemá peníze, tržní sílu a náš jazyk s ma-
lým počtem mluvčích také ničemu nepomáhá. 
Ale zase ať si jen nestěžuju. Pokud jde o  ob-
sah, snažíme se pokrýt veškeré světové dění, 
od politiky přes kulturu až po vědu, a snažíme 
se věnovat více oborům najednou, což je tro-
chu náročnější. Naším hlavním cílem je, stejně 
jako u velkých světových médií, dělat to nejlíp, 
jak jen to jde.
Postavení médií na západ od nás je tedy vý-
razně lepší, jak je tomu ale směrem východ-
ním? 
Obecně můžeme říct, že čím víc na  východ, 
tím hůř. Neplatí to úplně, ale rozhodně to 
můžeme říct o  veřejnoprávních médiích. 
K  našim veřejnoprávním médiím mám sice 
své výhrady, ale v porovnání s Polskem, Slo-
venskem nebo Bulharskem jsme na  tom ur-
čitě nejlépe. O Ukrajině a Rusku se ani nechci 
zmiňovat. 

Zmínil jste, že se česká média učí od zahra-
ničních. Jsou nějaké země, které se naopak 
učí od nás?
 Respekt je velmi inspirativní pro sloven-
ská média, dokonce od  nás přebírají nějaké 
texty. Když jedu z Česka, kde čelíme neustálé 
kritice, na Slovensko, tak je to pro mě příjem-
ná změna. Vztah k  médiím vždycky kompli-
kuje to, jakým způsobem píšete o  domácí 
politice, takže možná proto nás má Sloven-
sko radši. Důležitý je odstup, ale to se netýká 
jen médií, ale i politiky. 
Teď zabrousíme trochu do  minulosti, čím 
vším jste si prošel před Respektem?
 Tak určitě bych měl začít základní školou 
v  Českých Budějovicích, tehdy to byla Gott-
waldova tuším (dnešní BiGy). Později jsme se 
přestěhovali do Prahy, kde jsem asi v 6. třídě 
začal psát do školního časopisu a říkal jsem si, 
že bych se chtěl novinařině věnovat. To bylo 
ještě za  minulého režimu a  nebýt revoluce, 
tak jsem se k  žurnalistice asi vůbec nedo-
stal, jelikož můj strýc pracoval ve Svobodně 
Evropě. Vystudoval jsem klasickou střední 
školu a  žurnalistiku na  vysoké, kam jsem se 
mimochodem dostal až napodruhé. Do  Re-
spektu jsem se šel zeptat kvůli nějakému 
článku k seminární práci a už jsem neodešel. 
Prostě jsem měl vždycky v  klíčovou chvíli 
štěstí, nic jiného na tom nevidím.
Jak se tedy může člověk dostat na místo re-
daktora Respektu?
 Pokud se uvolní místo, tak je mým úkolem 
najít někoho, kdo se zaměřuje na téma, které 
nám v  Respektu chybí. Při výběru nikdy ne-
rozhoduje vzdělání nebo zaměření dotyčné-
ho, ale spíš chuť pracovat, velká odevzdanost 
kvůli trávení velkého množství času v  práci, 
hodně stresu a  finanční odměna za  to také 
není astronomická, i když si nemůžeme stě-
žovat. Tuhle práci musí dělat ti, které ta práce 
opravdu baví. V tomhle se Respektu podařilo 
vytvořit skupinu, kterou tvoří opravdu zkuše-
ný tým s upřímným zájmem. Já mám asi jako 
jediný šéf na této planetě za úkol své lidi brz-
dit, místo popohánět. 
Máte hodně zájemců?
 Zájem je úplně obrovský, především 
od  lidí z  jiných medií. Domnívám se, že dů-
vodem je fakt, že Respekt je uvnitř svobodné 
médium. A díky 27leté tradici a kvalitě na zá-
jmu neztrácí. 

Leona Hájková, foto: Martin Volný

Erik Tabery má náš RESPEKT!
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Kresba: Vojtěch Liebl

na zemi taška spacák
a špinavý prádlo

sedim a koukám
na zem 
kde to leží

kam hodit svetr kam triko
co mam na sobě
kam s tim 

sbalit se a jít jinam -

nebo si lehnout k tomu
a zavřít oči

Šimon Leitgeb

OHRáDKY

Až najdu dívku
se kterou budu
chtít žít.

Objednám firmu,
co staví ohrádky
a nechám ji 
postavit kolem nás.

Dočista malinkatou,
ale bude to ohrádka.

To totiž znamení 
s někým žít.

Bezbřehá touha
spoutat ho.

Václav K.

ČTYŘI

Čtyři, kdož jedno žezlo střeží
a dohled mají nad světem.
Čtyři, díky nimž čas běží,
k jejich vzhlížíme obětem.

Za sebou vlečku z rubínu,
rusé vlasy v kadeřích,
tváře rudé po vínu,
domov její v příšeřích.

Čtyři, kteří drží rovnováhu,
potají vedou své války.
Čtyři, jež rozsévají vláhu
i sypou jisker bárky.

V očích celý oceán,
safírový šat a dešťová mračna,
v kůži její podepsán
jak hurikán a bouře lačná.

Čtyři, na jejichž bedrech tíha leží
a lehkost dýchá.
Čtyři, co shlížejí z věží
jako prosba tichá.

Sestra přírody a vzorná matka,
přes hory, doly i pole,
její cesta je vratká
a stále v jednom kole.

Čtyři, co o věčnost se přetahují
a navždy je pro ně málo.
Čtyři, co zdi mezi světy budují,
aby kolo štěstí vzplálo.

Jako příliv nestálý,
lehký jako smítko,

istší než křišťály
a chytí každé dítko.

Čtyři, každý zcela jiný
jak oheň proti vodě.
Čtyři, nenahraditelní
jako vzduch a země.

Laura Pokorná

O HVĚZDáCH A O LIDECH

Občas zvednu hlavu
a napadne mě, 
že jsme na tom všichni stejně. 
Počítáme stejné hvězdy, 
oslňuje nás stejné slunce, 
nad hlavou nám plují stejné mraky, 
všichni jsme na tom stejně 
a nikdo z nás není horší 
ani lepší. 
Občas zvednu hlavu 
a napadne mě, 
že hvězdy právě teď 
počítá víc lidí 
a že každý z nich se jich chce dotknout, 
každý z nás se jich chce dotknout 
a že ony jsou pro všechny 
stejně nedotknutelné. 
Občas zvednu hlavu a přeju si, 
aby jí zvedlo víc lidí, 
ale většina jen rozpačitě 
přešlapuje na místě 
a kouká do země.

Natálie Hoffmannová
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ALŠoVA JihočESKá GALERiE 
- WoRTNERůV DůM
U Černé věže 22
27. 1. - 16. 4. Miloslav Troup – Paříž, Paříž
27. 1. - 16. 4. Friedrich Feigl – Oko vidí 
svět
27. 1. - 16. 4. Petr Kubeš 

– Kuběs rozostřeno

ZáMECKá JÍZDáRNA
19. 3. - 18. 6. Impresionismus! 
– Nálady a imprese ve francouzském 
a českém umění

DůM uMěNÍ
Náměstí Přemysl Otakata II. č. 38
17. 2. - 19. 3. Štěpán Grygar – Fotografie
23. 3. - 22. 4. Adriena Šimotová

KiNo KoTVA
Lidická 2110
Dny slovenské kultury:
Od 17. 2. Karol Stollmann – Ticho
Od 17. 2. Lena Jakubčáková 
– Baba z lesa
GALERiE MARiáNSKá
Pražská třída 1
Od 2016 Tajemství a krása 
drahokamů z Vesmíru

GALERiE D9
Dukelská 9
14. 2. - 7. 3. Bruce Pashak, 
Natasha Van Netten – Dva projekty  
GALERiE NAhoŘE
Metropol, Senovážné nám. 2
21. 2. – 25. 3. Michaela Kostková, Sabína 
Školková, Šimon Lupták 
– Druhá generace

VýSTaVa představuje 
tvorbu Štěpána Grygara
Svá díla prezentoval po  celé republice, 
v  Evropě i  zámoří. Nyní čeká Štěpána 
Grygara premiéra v podobě první samo-
statné výstavy na  jihu Čech. Pod jedno-
duchým názvem Fotografie představuje 
českobudějovická galerie autorovo tvůr-
čí období od osmdesátých let po součas-
nost. Pro návštěvníky bude k  dispozici 
do poloviny března. 
 Dílo Štěpána Grygara je charakteri-
stické tím, že v sobě každý snímek nese 
určitý příběh. Dáno je to osobním prožit-
kem a zkušeností vycházející z autorova 
pozorování a  vnímání reality. Přestože 
se během posledních let autor přiklání 
k  barevné fotografii, výstava v  Českých 
Budějovicích se skládá výhradně z  čer-
nobílých snímků. 
 Návštěvníci galerie se mohou těšit 
na motivy městského prostředí nebo na-
aranžovaná zátiší. „Málokdy se můžeme 
setkat s přítomností živé bytosti a nutné 
je rovněž připomenout, že v  rámci vý-
stavy není pro Grygara důležitá ‚samo-
statná‘ fotografie, nýbrž celek – kontext 
a řazení fotografií,“ uvádí pro web Domu 
umění Dušan Brozman. 
 Štěpán Grygar (1955) studoval fo-
tografii na  pražské FAMU, kde i  později 
sám přednášel. V současné době vyuču-
je na Fakultě designu a umění Ladislava 
Sutnara Západočeské univerzity v  Plzni. 
Svou tvorbou je zastoupen v mnoha vý-
znamných sbírkách. Zároveň se věnuje 
teoreticko-publicistické činnosti. Zá-
jemci si mohou přečíst například knihu 
Konceptuální umění a  fotografie. Sám 
Štěpán Grygar je považován za jednoho 
z pionýrů konceptuální fotografie u nás. 
 Výstava je k  vidění do  19. března. 
Dům umění je otevřen denně mimo 
pondělí od  10.00 do  13.00 a  od  13.30 
do 18.00. 

Jakub Bartoš

Přeskočme úvod, který by stejně za-
hrnoval myšlenky o  tom, že v  zimních 
měsících vyšla spousta filmů, a rovnou si 
pojďme projít ty nejzajímavější. A začně-
me u filmu s názvem Rozpolcený (v origi-
nále Split), thriller/horror který zachycuje 
únos tří dívek zločincem Kevinem, který 
trpí poruchou osobnosti. V jeho těle to-
tiž přebývá 23 různých osob. Dál už ne-
budu nic prozrazovat, protože prozradit 
pointu tohoto filmu by se dalo považo-
vat za  hřích. A  právě pointa je zde tím 
nejlepším - ostatně jako u  všech filmů 
režiséra M. Night Shyamalana, který je 
autorem například slavného filmu Šestý 
smysl (s  Brucem Willisem v  hlavní roli). 
A právě Rozpolcený je považován za dal-
ší vynikající a klasický Shyamalanův reži-
sérský projekt.
 Další film je se svými 6 nominacemi 
na  Oscara (nejlepší film, nejlepší herec 
v hlavní roli, nejlepší režisér a další) kri-
tikou i  diváky považován za  unikátní 
kousek filmografie. A řekl bych že Místo 

u  moře si tohle označení zaslouží prá-
vem. Hlavní hrdina Lee se po smrti svého 
bratra stává opatrovníkem jeho jediného 
syna a vrací se do svého rodného města, 
aby se o  synovce postaral. Ale návrat 
domů není úplně jednoduchý, obzvláš-
tě do  města, kde si Lee (Casey Affleck, 
mladší bratr Bena Afflecka) prožil velmi 
ošklivé trauma, které mu poznamenalo 
celý život. Právě herecký výkon Afflecka, 
který hraje samotářského a  rezervova-
ného chlapíka a celková atmosféra jeho 
rodného města, ale i výkon dalších herců 
dávají tomuto snímku šanci získat snad 
alespoň jednoho Oscara. Aspoň pro Ca-
seyho Afflecka, když už ne pro nejlepší 
film.
 Nelze opomenout film, jenž do  na-
šich kin zavítal v polovině února a hned 
v prvním týdnu trhal rekordy v návštěv-
nosti. Padesát odstínů temnoty se nese 
v  duchu prvního dílu. Tato novinka má 
spoustu pozitivních, i negativních ohla-
sů, což může být značně matoucí. Pro 

mužské pohlaví tento film nejspíš nebu-
de šálkem kávy, proto muže na  tomto 
eroticky romantickém dramatu uvidíte 
zřejmě jen v doprovodu své drahé polo-
vičky.
 A  nemohl bych se považovat za  fa-
nouška science fiction, kdybych nezmínil 
poslední Star Wars (ano,v češtině Hvězd-
né války, ale to snad nikdo nepoužívá) 
pod názvem Star Wars: Rogue One. Jako 
u většiny filmů že série Star Wars je zde 
velmi neobvyklá sestava hlavních hrdinů 
(a  uznávám, tenhle motiv se poněkud 
opakuje u téměř všech filmů série) s úko-
lem ukrást plány Hvězdy smrti (pro ty, 
kteří neví o čem se zmiňuji - koukněte se 
na Star Wars episoda IV). Ale abych tím-
to popisem filmu nekřivdil. Jsem nadšen 
z filmových efektů, cameií, která zahřejí 
věrné fanoušky u  srdce a  starého dob-
rého záporného Dartha Vadera. Celkově 
je to skvělý film s  dobrou a  zábavnou 
atmosférou, uznávám trochu kompliko-
vanějším dějem a  na  závěr nezapome-

nutelnou bitvou. Snad jen hudba je prý 
poněkud jiná než od komorního sklada-
tele série SW Johna Williamse. Osobně 
tohle ale považuji za minimální problém. 
Skvělý film nejen pro fanoušky série.

Jáchym Navara

zimnÍ fiLmOVá SEzóna

Album Only the Lonely? je jedinečné 
už od  bookletu, který zachycuje členy 
indie-rockové kapely Colony House 
sedící v křeslech kinosálu. Jakkoli se ta-
kovýto snímek může zdát pro hudební 
album poměrně neobvyklý, obsah alba 
vás přesvědčí o  opaku. Mnoho songů 
z  jejich alba totiž zní jako soundtracky 
k filmům.
 Celé „dobrodružství“ alba začíná 
fascinující písničkou „Cannot Do  This 
Alone“, která v  sobě mísí prvky count-
ryových balad a pořádnou dávku indie-
-rocku. Rezonující zvuk kytar, text ho-
vořící o romanci a bratrské lásce… tato 
skladba má zkrátka zaděláno na pevné 
místo v playlistu pro vaše cesty s přáteli. 
Jakkoli jsem vychválil úvodní píseň 
desky, nelze v  žádném případě říct, že 
by další skladby v  něčem zaostávaly. 
Tak například „1234“ je milostná píseň, 
jež částečně zní jako píseň „History“ 
od One Direction – má však v sobě i ten 
správný rock and rollový podtext.
 Následuje skladba „Lonely“, kterou 
považuji bezpochyby za  absolutní vr-

chol alba. Začíná jednoduchým bubno-
váním, které připomíná intro legendár-
ní písničky „We Will Rock You“, poté se 
přidá zpěvák Caleb Chapman s  křikem 
do  ticha – „Sometimes I  feel a  little lo-
nely“. Jeho hlas navíc rezonuje mírně 
strašidelnou ozvěnou. Po  třiceti vteři-
nách spustí bluesová a  basová kytara. 
Když už se zdá, že toto výtečné dílo má 
vrchol za sebou a blíží se konec, přichá-
zí nový a minimálně stejně elektrizující 
riff. Zkrátka tato píseň vám nedá šanci 
se nudit.
 Už ale zní první tóny další skladby 
„You & I“. Zpočátku je pomalejší a  ta-
jemná (připomíná některé písně Arctic 
Monkeys), později však pomocí zrych-
lujícího se opakování refrénu přejde 
v „symfonii“, která na živých koncertech 
roztančí snad i hluchého.
 Se skladbou „Where Your Father’s 
Been“ nastává změna v atmosféře alba. 
Píseň začíná spíš jemně, o to silněji však 
následně graduje. Je však krajně obtíž-
né říct, v  čem spočívá hlavní síla této 
písně – vokály, kytara nebo hra na per-

kuse? Nejspíš je to ale právě ten celek. 
Jenže přichází chvíle, se kterou se po-
týká leckteré jiné album, jakýsi mrtvý 
bod. „You Know It“ zní, jako kdyby se 
nedokázala rozhodnout, zda chce být 
napumpovaná punkem nebo sound-
trackem. V písni „3:20“ se zase vyskytuje 
tolik hudebních přechodů, že je poně-
kud složitější si ji poslechnout. I  “Was 
It Me” a “I Want It All” jsou tím slabším 
z tohoto alba. Zároveň jsou paradoxně 
i  takovým skřivanem, který ohlašuje 

nový začátek či spíše návrat k původní 
kvalitě celé desky.
 “Follow Me Down” zní jako naléha-
vější bratranec úvodní písně alba. Začí-
ná tiše, aby nakonec dospěla k hlasité-
mu kytarovému riffu. 
 Poslední písnička alba, „The Beau-
tiful Life“, připomíná tradiční kostelní 
hymnus. Je totiž pomalá a  obsahuje 
nádherné harmonie. Je to takový ten 
typ hudby, který má potenciál přimět 
všechny návštěvníky koncertů vytáh-
nout své telefony z kapes, rozsvítit jejich 
obrazovky a mávat s nimi v poklidném 
rytmu nad hlavou. 
 Celkově je deska fantastickým al-
ternativně rockovým počinem, který 
v  novém roce zatím nemá obdoby 
(minimálně v  daném hudebním stylu). 
Je jedno, jestli si ji pustíte na dlouhých 
cestách autem, na oslavě s přáteli nebo 
například do sluchátek, jejím prostřed-
nictvím se totiž nenaučíte ocenit pouze 
tvorbu Colony House, ale i sílu samotné 
Hudby.

Jan Jakovljevič

Cylindr vytáhne novou hru, Tu Hru

Možná si vzpomínáte na  poněkud abs-
traktně pojaté vystoupení před necelým 
rokem plné hudby a choreograficky za-
jímavých prvků s názvem PRD. K vidění 
bylo i představeník Uprchlík a já při akci 
Democracy go. Můžete si být jisti, že 
nová hra studentského divadla Cylindr 
bude z  dočista jiného soudku. „Myslím, 
že je dobré zkoušet neustále nové věci, 
a proto připravujeme hru zcela odlišnou 
od těch minulých,“ říká pomyslná vedou-
cí Janča Procházková. Hra zatím s  pra-
covním názvem  Ta Hra bude na prknech 
SUDu poprvé uvedena 30. března a počí-
tá se i s reprízou. A na co se mohou diváci 
těšit? Třeba na  promyšlenou detektivní 
zápletku, spoustu zábavy a samozřejmě 
nemůže chybět ani špetka té romantiky. 
V  některé z  postav s  naprosto odlišný-
mi charaktery a ambicemi, ztvárněnými 

studenty nejen Biskupského gymnázia, 
se najde snad úplně každý.

Text a foto: Jan Kučera

divadelní soubor Cylindr  
vznikl v září školního roku 

2014 na Biskupském gymná-
ziu. Zasloužily se o to sestry 
Procházkovy: Janča a Barča. 

Od té doby si každý pátek po 
škole členové souboru najdou 

chvíli na společné tvoření  
a hraní. Cylindr ale nejsou jen 
studenti, je to také učitel Mi-

chal Grus, který nás podporuje.

nyní již nějaký ten pátek úspěšně plu-
jeme novým rokem, avšak ještě před 
dvěma měsíci jsme všichni pobíhali 
po městě, zdobili stromečky, kupovali 
dárky, zkrátka zažívali jsme předvá-
noční stres. ale nemyslete si, že jsme 
v  tom my lidé sami! největší starosti 
má v  předvánočním čase samozřejmě 
Ježíšek! sehnat dárky pro sedm miliard 
lidí, přinést vánoční atmosféru a hlav-
ně zasněžit požadované oblasti. Ježí-
šek se ale rozhodl pro radikální změ-
nu! letos žádný shon! koneckonců se 
oslavují jeho narozeniny a on si je chce 
jednou řádně užít! 
 tak by mohl znít obsah nové in-
scenace, kterou v adventním čase při-
vedlo na  svá prkna malé divadlo. Její 
název – Ježíšek superstar – nabízí jed-
noduchou úvahu, že se jedná o  jakýsi 
remake slavné Jesus christ superstar 
pro děti. malé divadlo však látku poja-
lo jako vždy originálně. 
 Diváci se ocitají v  nebi, kde Ježí-
šek namísto vánočních příprav pořádá 
svou narozeninovou party, na  které 
nemůže chybět kapela Jesus christ 
superband ve  složení Wolfgang „Wol-
fi“ amadeus mozart (martin Dobíšek), 
rocker anděl (petr hubík) a především 
Ježíšek (Bartoloměj veselý). vcelku 
běžný koncert klavíru a  kytary ruší 
pán Bůh, z  jehož nařízení poctivý an-
děl (Denisa posekaná k  nepoznání 
oblečená v obří andělské sukni a ještě 
větších křídlech) zabavuje kytary a za-
myká piano. Jesus christ superband 

tedy rozjíždí improvizaci, při které se 
hraje na  vše nemožné. mrkve, plasto-
vé trubky, běžné trubky, Ježíšův kříž 
i na lidi! Z čeho všeho se dají vyluzovat 
líbivé zvuky? odpověď na tuto otázku 
se nedozvíte, dokud Ježíška superstar 
neuvidíte na  vlastní oči a  neuslyšíte 
na  vlastní uši. malí diváci, kteří třeba 
vtipnou Wolfiho improvizaci mohou 
pochopit jedině za  předpokladu, že 
ve svém věku znají základní díla klasic-
ké hudby, si v této části přijdou na své. 
autoři se nebojí zapojit publikum 
do děje, a tak se stávají hudebními ná-
stroji i děti. 
a  těm se Ježíškovy narozky líbí! co 
víc – líbí se i  jejich rodičům, prarodi-
čům, sourozencům. vypovídají o  tom 
ohlasy, které mohou diváci zanechávat 
na  webových stránkách Jihočeského 
divadla u každé inscenace. ne na kaž-
dé představení najdete pochvaly jako: 
„představení bylo neskutečný, báječ-
ný, úžasný, udivující, voči navrch hla-
vy celou dobu fakt! Díky!“, „tak krásné 
rouhání, že to už není hřích ale dobrý 
skutek.“, či dokonce: „ Jste v Budějcích? 
tak to prostě musítE vidět Ježíška su-
perstar!“
pokud jste Ježíškovu narozeninovou 
oslavu loni pro málo času nestihli a ne-
zažili jste, co to je standing ovation 
na  skromném prostoru malého diva-
dla, shánějte lístky na letošní rok. Ježí-
šek se zase na vánoce vrátí!

Daniela ryplová
Foto: Jihočeské divadlo

Ideální kombinace v Malém divadle 
– Ježíšek slaví, diváci se             baví!

only the lonely. snad nejpříjemnější překvapení celého roku
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Ondra přišel na  návštěvu za  mnou 
a  přinesl mi mé oblíbené citronové 
sušenky a  sladkou minerálku v  plas-
tu a  omlouval se mi za  to. Sem totiž 
nesmí nic ze skla. Ještě přijde mamka 
a pozdravuje mne od celé rodiny. Bě-
hem kontroly mne vedou před jakousi 
komisi pěti lidí, kteří na mne vyzvídají 
a  ptají se. Připadám si jak na  křížo-
vém výslechu. Všechny pacientky se 
tu chovají divně, jsem na ženské části 
oddělení, muži mají patro pod námi. 
Cosi ve  mně mne nabádá, abych hle-
dala v  textech po  zdech ukryté zprá-
vy. Moje sousedka z  pokoje Lenka se 
tomu směje. Dál si připadám jak oddě-
lená od zbytku světa, jako kdyby můj 
mozek měl čepici. Dny jsou tu dlouhé 
a únavně stereotypní – snídaně, vizita, 
různé aktivity, oběd, návštěvy, večeře. 
Po  každé, když jsou návštěvy, vyhlí-
žím ty své. Každá návštěva donese 
něco dobrého a  i  z  léků jde váha na-
horu. Kecáme tu z nudy s ženskými o všem 
možném. Třeba jaké se nám líbí v  časopise 
svatební šaty. Jedna to hned prozradila Ond-
rovi při jeho další návštěvě. Pokud nechcete 
podvečer sledovat televizi na nepohodlných 
židlích, moc vám toho tu nezbývá. Spous-
ta žen tady kouří a pijí kávu. Ukracují si tak 

čas, který se tu jinak nesnesitelně 
vleče. Jedna paní tu za odpoledne 
po  chodbě ujde celé kilometry. 
Tam a  zpátky, tam a  zpátky, tam 
a  zpátky celý den. Je mi to před 
Ondrou dost nepříjemné a  jsem 
naštvaná. Večer nahlásit, zda byla 
stolice a  vypláznout jazyk, že jsi 
spolkla léky. Jak v káznici. Mám už 
přečtené všechny staré časopisy, 
co tu jsou. Každé ráno se doktor 
ptá, jak se mám. Pokaždé se mu-
sím doktora zeptat, jestli mne pustí 
na  procházku. Nemohu ani sama 
ven před budovu, sestry mne sa-
motnou nepustí. Tady jsem na tak-
zvaném uzavřeném oddělení, tady 
musíte mít povolení od  doktora, 
že smíte ven ovšem jen s  jiným 
dospělým doprovodem. Stejně tak 
povolení, že smíte do města ovšem 
také jen s dospělým doprovodem. 
Připadám si tady jak nesvéprávná, 

jednají tak se mnou a vůbec se všemi tady. 
Každý týden vážení. To je hodně potupné. 
Stojíš na  váze v  sesterně a  sestry na  sebe 
řvou tvou váhu tak, jako kdyby stály přes 
celou místnost a ne vedle sebe. Sestry jsou 
tu přísné a  nepříjemné na  ty, co ještě mají 
svou hlavu. 

Deník bláznivé Heleny

Studoval bilingvní sekci Biskupské-
ho gymnázia, rád vařil a  v  sedmnácti 
letech se rozhodl vydat svoji vlastní 
kuchařku obohacenou o tipy na písně 
ke každému receptu. Kniha Škoda ne-
vařit i  její autor Martin Škoda slavili 
v té době až nečekaný úspěch a po pěti 
letech vydal na  podzim roku  její po-
kračování - Škoda nevařit 2.

Tvoje prvotina s  názvem Škoda nevařit 
sklidila úspěch - v  celosvětové soutě-
ži Gourmand World Cookbook Awards 
2013 byla oceněna 3. místem. V  té době 
jsi ještě studoval na  BiGy. Jaké to bylo? 
A jak to šlo všechno skloubit dohromady?
Udělalo mi to tehdy vážně radost. Primár-
ně mi šlo mi hlavně o to jen nemluvit, jak 
se mají věci špatně, ale taky udělat něco 
proto, aby se vztah lidí ke  gastronomii, 
hlavně mých vrstevníku, zlepšil. Proto 
jsem dal dohromady kuchařku, která byla 
určená primárně právě jim. Když jsem 
viděl, že jim líbí a  dostával jsem super 
zpětnou vazbou, byl jsem fakt spokoje-
ný. Třetí místo v soutěži a velký mediální 
zájem, který následoval, jsem bral jako 
nečekaný bonus. Studium na Bigy nebylo 
vůbec lehký, přeci jenom je to vyhlášená 
škola, ale měli jsme super partu i učitele, 
kteří by byli ochotní mi vyjít vstříc a  já 
se toho zase snažil nezneužívat, takže 
šlo zvládnout. Pořád na ty léta v dobrým 
vzpomínám!
Po 5 letech vyšel na podzim 2. díl, v čem 
se liší od toho 1.?
U  jedničky jsem sázel na  to, že jsem si 
všechno vymyslel a nafotil sám. Ke každé-

mu receptu jsem přidal některou z mých 
oblíbených písniček a snažil se tak spojit 
vaření a  hudbu, zatraktivnit ho pro lidi. 
Druhá kuchařka je logicky vyspělejší, 
od  tý doby jsem se, doufám, ve  vaření 
hodně posunul a  nasbíral taky spoustu 
zkušeností. Je v  ní 20 kapitol, kdy každá 
kapitola rovná se akce s  jídlem v  hlavní 
roli. Jídlo se totiž podle mě hodí ke každé 
příležitosti a dokáže spojovat lidi, přesně 
to se taky snažím v  kuchařce dokázat. 
Takže mě uvidíš dělat recepty z  českých 
ryb přímo místňákům u  jihočeských 
rybníků, nabízet vege jídla zarputilým 
masožravců, připravovat netradiční keťas 
na svatbě, organizovat obrovskou grilo-
vačku na terase, nebo vytvářet netradiční 
oběd přímo mechanikům v depu Budějo-
vického dopravního podniku. Další úro-
veň jsme posunuli taky spojitost s  hud-
bou. Kuchařku doplnilo historicky první 
hudební intro, který jsme dali dohromady 
s  muzikantem Jirkou Burianem. Najdeš 
ho na YouTube jako Škoda nevařit 2 / Ško-
da vs. Burian.
V  dohledné době prý chystáš nějaký 
projekt v televizi. O co se vlastně jedná?
Řešíme toho víc už delší dobu, ale zatím 
nic není ve stádiu, že bych mohl říct, kdy 
to poběží. Takže tomu nechávám volnější 
spád. Mám i tak pořád hodně práce, 
musím toho spoustu odmítat, pořad buď 
přijde, nebo ne. Ve hře je natáčení jedno-
ho hodně nekonvenčního grilovaní. Jinak 
se v létě chystám na hudební festivaly na-
bízet netradiční street food po svém. 
Jak stíháš věnování se studiu a zároveň 
vaření? 

Zatím to docela jde. Přeci jenom, studi-
um na vysoké je zase něco trochu jiného, 
jsem ve třeťáku, takže už nemám ani tolik 
přednášek, spíše musím pracovat na ba-
kalářce, což bych měl asi udělat hned, jak 
dodělám rozhovor. I  nějaká ta absence 
je povolená, takže se to dá zvládat. Jen 
na  podzim, jak jsem finišoval kuchařku, 
toho bylo vážně dost, naštěstí mám super 
spolužáky, který to za mě ve škole občas 
„vyřešili“. 
Kde se vidíš za cca 10 let?
Asi pořád v  Česku, nejspíš v  Praze. Rád 
jezdím do  ciziny, ale taky se rád vracím 
zpět. Přepokládám, že budu mít za sebou 
pár dalších kuchařek, projektů, asi i  těch 
pořadů o  vaření. Možná už tou dobou 
budu otevírat nějakou vlastní restauraci, 
ale zatím mě mnohem více baví jezdit, 
vařit na různých místech a poznávat nová 
místa, lidi, chutě…  Jak jednou vaření 
podlehneš, získáš si na  něm závislost, 
těžko to někdy opustíš, je to jak taková 
legální droga ? 

Kristýna Mrázová

ŠKoDA nevařit

Někteří z Vás možná v minulém čísle VDM 
zaznamenali, že se v říjnu konala student-
ská akce (NE)mlč! – poprvé nikoli však 
naposledy. Chystáme ji i toto pololetí, při-
rozeně s  nějakými těmi změnami (snad 
k lepšímu). Ovšem myšlenka zůstává stá-
le stejná – dát prostor všem, kteří tvoří. 
Upřímně musím říci, že já osobně jsem 
byla rozhodnuta se o (NE)mlč no. 2 nepo-
koušet, ale můj názor změnily ohlasy a zá-
jem okolí. Společně se vší touto zpětnou 
vazbou přišla ale i  palba nejrůznějších 
všetečných otázek.
 Na nejčastější otázku „Jak vás to vlast-
ně napadlo?“ bohužel nelze odpovědět 
nějakou fascinující historkou, protože se 
to událo úplně obyčejně…
 Jen tak si sedíte v  učebně biologie 
a najednou vás políbí Múza. Pak už záleží 
pouze na tom, zda je v blízkosti někdo do-
statečně kreativní a odhodlaný, kdo vám 
pomůže dát prvotnímu nápadu tvar. Mai 
tam byla a později se nám ke spolupráci 
podařilo přimět i Vojtu Liebla (samozřej-
mě jsme použily pozitivní motivaci). 
 Tím se dostáváme k  další (ne)méně 
oblíbené otázce „Jak (NE)mlč vznikalo?“ 
„Dlouho!“ Vznik moc rádi vysvětlujeme 
„teorií sněhové koule“ = čím více studen-
tů jsme oslovili a  zavalili nejrůznějšími 
prosbami, tím jsme narůstali na velikosti, 
jen málokdo nás totiž dokázal odmítnout. 
A tak se náš počet vyšplhal až na konečné 
číslo cca třiceti nadšenců. 

 V  odpovědi na  další hojně skloňova-
nou otázku „Bylo to náročné?“ bych moc 
ráda citovala Mai: „Nejtěžší bylo sehnat 
všechny účinkující v jeden den a vysvětlit 
jim, co mají všechno dělat, přestože jsem 

sama někdy nevěděla, co mají dělat, a vě-
novat se každému zvlášť.“ Asi si už sami 
uděláte obrázek, jak moc jsme měli věci 
pod kontrolou. Tato otázka je ale mnoh-
dy směřována i k celkové spolupráci nás 
třech. Hned podotknu, že jsme jen lidé, 
takže se zcela určitě někdy objeví věci, 
na  kterých se neshodneme, také díky 
tomu, že si do  (NE)mlč každý tak trochu 
promítáme kousek sebe, a tudíž náš spo-
lečný projekt vidíme každý trochu jinak. 
Nepředstavuje to však žádnou velkou 
překážku, kterou by demokratické hlaso-
vání nepřekonalo, koneckonců proto to 
magické číslo tři. Nutno však zdůraznit, že 
když je nálada už opravdu zoufalá, nastu-
puje svérázný humor Vojty, před kterým 
žádná depka nebo vztek neobstojí. Pro 
lepší porozumění uvedu konkrétní pří-
klad, kdy jsem od Vojty dostala dar v po-
době antistresového míčku a celé to do-
provodil slovy: „Až tě zase budu přivádět 
k šílenství.“
 Asi vás ale stále trápí otázka ,,Co to 
vlastně (Ne)mlč je?“ Na  vysvětlenou si 
opět vypůjčím slova Mai: „Nemlč je ori-
ginální událost, kde se ukazují lidé jako 
součást umění, kreativity, hudby, ale i in-
teligence a pochopení. Myslím si, že mno-
zí podceňují sílu studentů. Já na to říkám 
jen – podívejte se, co všechno mohou vy-
tvořit, tedy spíš splácat dohromady v  je-
den večer!“

Jitka Řehořová, grafika: Vojta Liebl

To je TĚŽKá otázka. Když jsem byla men-
ší, pořád jsem se sama sebe ptala, jaká 
budu, až mi těch vysněných 18 bude? 
Budu už zodpovědná holka, která už po-
zná svou životní lásku? Budu mít na hod-
ně věcí svůj názor? Budu používat svůj 
parfém, podle kterého mě všichni po-
znají… Na  všechny tyto otázky jsem si 
odpovídala rezolutně: Jo! 
 Ano, taková krásná představa, takže 
vraťme se do reality. Právě teď je mi osm-
náct, sedím ve svém pokoji, pod nosem 
mi smrdí silonky ze včerejšího plesu… 
Mému parfému říkám přírodní (to zna-
mená, že přes toaletní vodu, kterou jsem 
si koupila ve  slevě v  déemku prosakuje 
moje doopravdická vůně…). Zní to vel-
mi ekologicky. A určitě to všechny muže 
a chlapce odpudivě přitahuje…
Jinak jsem velmi spokojená, svoje životní 
lásky si hledám na maturitních plesech, 
za  5 let mám v  plánu přejít na  online 
seznamku, můj mozek usoudil, že jsem 
na to ještě mladá, i když mi můj vlastní 
táta doporučoval, ať si založím účet na E-
-darlingu. 
 Nechci, aby to celé vyznělo, že jsem 
nějaká troska, ale nevylučuje se to s tím, 
že se tak cítím. Snažím milovat samu 

sebe, jak to píší v těch krásných knihách, 
kde si většinou přečtu prolog a řeknu si, 
že to stejně nemá cenu číst, protože ži-
vot mě naučí… 
 Toto jsem zjistila během tří dnů, kdy 
jsem měla zůstat sama doma s mým tři-
náctiletým bráchou. Měla jsem to všech-
no tak krásně naplánované, já půjdu 
na  moji seznamku… (maturák) a  brá-
cha si pozve domů kamaráda a  za  dva-
cet korun vyvenčí psa… Jako večeři, 
jsem chtěla udělat krupicovou kaši, ale 
po  pěti minutách, se objevil problém. 
Totiž překvapující zjištění, že kaši musíte 
míchat, jinak se vám v ní vytvoří nesku-
tečně velký hrudky, a  když se vám při-
peče ke  dnu, tak můžete hrnec rovnou 
vyhodit do koše… Můj brácha mi řekl, že 
do konce týdne vaří on. Ale to jsme ještě 
netušili, že se naše maminka tak rychle 
vrátí. A vrátila se hned příštího dne a můj 
brácha jí musel hned vyslepičit, že jsem 
celou noc nebyla doma… Ale snažte se 
vysvětlit mamce, že lístek na  afterparty  
se neodmítá.
 Takže teď sedím v pokojíčku a vypi-
suji se ze svých pochybností, jestli jsem 
doopravdy tak dospělá, jak říká můj věk.

Natka Ledajaksová

Po velmi vyrovnané základní části 1. vo-
lejbalové ligy mužů a po výtečné práci 
ve  čtyřech vyhraných novoročních zá-
pasech jim patří pozice mezi osmi týmy, 
které se probojovaly do play-off. VK EGE 
České Budějovice. 
 V současné době už mají hráči EGE 
v  play-off odehrané první kolo. „Mo-
mentálně pokračujeme do  kola dru-
hého, po  vítězstvích nad velice omla-
zeným Brnem. Narazíme na  družstvo 
Turnova, což je tým, který skončil jako 
druhý po  dlouhodobé části. Začínáme 
25. února v  Turnově.“ říká trenér týmu 
Zdeněk Pekař.
 Družstvo úzce spolupracuje s  tý-
mem budějovického Jihostroje. Trénují 
v hale na Sádkách, kde je doplňují hrá-
či z kadetské a juniorské soutěže právě 
z  klubu s  dlouhodobou extraligovou 
tradicí. „Spolupráce těchto týmů je ve-
lice provázaná a  tudíž může mít vliv 

i na výsledky zápasů. Někdy se jednot-
livé soutěže prolínají a pak to bývá pro-
blém sladit,“ dodává Pekař, který mimo 
vedení tréninků také domlouvá s  mlá-
dežnickou složkou hráče pro EGE na tré-
ninky i zápasy a stále se snaží ve svém 
oboru vzdělávat a rozšiřovat si obzory. 
„Tréninky trvají jen devadesát minut, 
a  tak se zaměřujeme na  herní situace 
a  souhru v  nich,“ komentuje Pekař pří-
pravu hráčů. Před sezónou by nikdo, 
podle jeho slov, netvrdil, že tým bude 
hrát semifinále. Nálada tedy panuje více 
než dobrá. „Ale jak to bývá a je to dobře, 
někteří hráči jsou nespokojeni s vytíže-
ností v zápasech,“ vysvětluje Pekař. 
 „Nejlepší odměnou pro ně bývá 
vítězství v  zápase, amatéři finance ne-
dostávají,“ uzavírá Pekař a my tímto pře-
jeme týmu EGE mnoho štěstí do dalších 
utkání.

Anna Tušlová, foto: Jan Luxík

Jaký to je být osmnáctkou?

(NE)mlč! aneb Jak to vlastně (ne)bylo?

Jihočeská přehlídka divadla, poezie a 
uměleckého přednesu. Tak by se dala ve 
zkratce nazvat Třeboň poetická. Již sed-
mý ročník krajského kola celostátní sou-
těže Wolkrův Prostějov se tentokrát usku-
teční 18. až 19. března. 
 „Soutěž je limitována minimálním vě-
kem – ukončením deváté třídy ZŠ nebo 
odpovídající třídy víceletého gymnázia. 
Horní věková hranice ale stanovena není,“ 
říká Miloslava Jelonková, organizátorka 
akce. Účast soutěžících se rok od roku 
zvyšuje, z čehož mají organizátoři radost. 
„Je krásné, jak se soutěžící mezi sebou 
podporují a pomáhají si. Myslím si, že se 
nám daří vytvářet příjemnou atmosfé-
ru bez přehnané soutěživosti,“ dodává s 
úsměvem Jelonková. 
 Každoročně přijíždí na Třeboň poe-
tickou jedni z nejlepších porotců. Letos 

pozvání přijali Aleš Vrzák, Emílie Zámeč-
níková a Alena Zemančíková. „Jsou to 
opravdu odborníci na slovo vzatí ve všech 
smyslech. Navíc jsou ale i krásně empatič-
tí, recitátorům se věnují a posouvají dál 
jejich výkon,“ popisuje Jelonková. Porot-
ci mají možnost vybrat do celostátního 
kola až 6 soutěžících. Tento počet se ale 
může měnit. „Je na uvážení poroty, kolik 
soutěžících pošle do celostátního kola. 
Tedy nemusí být vybrán nikdo nebo max. 
šest, ale stávají se i případy, že doporučí 
více než šest soutěžících, pokud vidí, že 
by obstáli v celorepublikové konkurenci,“ 
upřesňuje organizátorka. 
 Soutěž probíhá veřejně v třeboňském 
divadle J. K. Tyla, proto jsou zváni všichni. 
„Rozbory jsou otevřeny pro všechny, což 
je skvělé a motivující i pro ty, kteří zatím 
třeba nerecitují, ale zvažují to do budouc-

na. Zváni jsou také všichni příznivci poe-
zie a recitace,“ zve Miloslava Jelonková a 
připomíná: „Přihlášky jsou přijímány do 
26. února. Proto neváhejte a přijeďte nám 
do Třeboně ukázat, co ve vás je!“

Sára Nikola Lučanová

TŘEBOŇ POETICKá

 Osm týmů, jeden vítěz. 
                             EGE v play-off 
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Scénář a kresba:  Vojtěch Liebl

 POSLEDNÍ SLOVO 

Ovčáci, čtveráci… Už i  tiskový mluvčí 
našeho prezidenta s  nenapodobitelně 
svérázným smyslem pro humor má své 
vlastní divadelní představení. Rozšířil tak 
řady „nesmrtelných“, jako je Ivan Horník 
z Ivánku, kamaráde, Blonďatá bestie Kris-
týna Kočí či její někdejší šéf Vít Bárta nebo 
Rathova Nová česká tradice, peněž plná 
krabice…
 Nikdo z  předchozích ale nedokázal 
kromě divadelních sálů naplnit i  kinosá-
ly. Považte, zatímco jindy si můžete dát 

na čas a stejně se pro vás ve ztemnělém 
kině místo najde, tentokrát byla Kotva 
opakovaně vyprodaná. A  představení 
bylo plné humoru, diváci – kdyby ne-
seděli – určitě by se v  pase prohýbali 
smíchy. Jenže s  přibývajícími minutami 
a čtveráckými replikami páně Ovčáčka se 
smích z kinosálu vytrácel. Zmatený Brady 
v munduru z vyhlazovacího lágru se do-
zvídá, že dostane a v zápětí naopak nedo-
stane státní vyznamenání. V dvojroli feťák 
a  tajemník prezidenta Milouše Zemana 
Forejt a  v  hlavní úloze opět Ovčáček se 
čtveráckým vysvětlením nevysvětlitelné-
ho. To už nebyla divadelní hra, ale všudy-
přítomná realita současného politického 
marasmu, za který si můžeme sami… 
 Doufejme tedy, že za  dva roky, kdy 
dojde na volbu nového hradního hlavou-
na, se dočkáme i  tiskového mluvky, kte-
rý se méně přejídá vtipnou kaší. Jinak si 
můžeme třeba k „Ovčáci, čtveráci“ přidat 
i další lidový nápěvek „ A já dobre vím, že 
zle pochodím“. 

Martin Volný 

Vedneměsíčník vychází za podpory: 

literární kavárny

měsíc ve dne
literární kavárna

Biskupského gymnázia

statutárního města
české Budějovice

organizace Fokus
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Z historie známe mnoho revolučních ob-
dobí. Období Velké revoluce francouzské, 
revoluce americké, revoluční vlny z  roku 
1848, ruské komunistické revoluce nebo 
naší Sametové revoluce. Na první pohled 
by se zdálo, že pojem „revoluce“ již patří 
minulosti, ale není tomu tak. 
 I  dnes žijeme v  revolučním období, 
ač si to možná mnozí ani neuvědomují. 
Svět se vyvíjí, dějiny postupují a vyvíjí se 
i podoba takových procesů, jako jsou re-
voluce. Žijeme v  době moderní, techno-
logické, době globalizace a odstraňování 
dřívějších bariér. Vzít dnes do ruky zbraň 
a pokusit se o státní převrat? To je archaic-
ká i nepraktická představa, charakteristic-
ká spíše pro arabský svět. Dnes dominují 
mnohem rafinovanější a  vyspělejší tech-
niky.
 V Evropě jsme nyní svědky střetu dvou 
revolučních proudů. Jedním je proud tzv. 
„progresivní“, reprezentovaný nynějšími 
politickými elitami Evropské unie, nej-
různějšími sociálními liberály, zelenými 
a socialisty. Tito vedou svůj revoluční boj 
za „lepší svět“pro údajně diskriminované 
a utiskované minority, svět, který bude co 
nejvíce multikulturní a „hate free“. K dosa-
žení tohoto cíle se snaží „převychovat“-
všechny „pochybovače“, kteří nesouhlasí 
s jejich postojem, jelikož nesnesou před-
stavu, že existuje i  jiný názor a  pohled 
na  věc, přičemž zacházejí do  takových 

neskutečných absurdit, jako je pobízení 
k  nepoužívání doposud naprosto běž-
ných slov a jejich substituci za výrazy, kte-
ré sice budou znít nesmyslně, ale hlavně 
že nikoho neurazí a nikdo se jimi nebude 
cítit omezován na svých „právech“. Tomu 
se říká orwellovský Newspeak v  praxi, 
vlastně takový „Eurospeak“. Jste proti? 
Tak to musíte být buď fašista, xenofob, 
homofob nebo misogenní patriarcha. Vy-
berte si, spektrum nálepek mají stoupen-
ci tohoto revolučního proudu široké. Toto 
není revoluce za „lepší svět“, to je revoluce 
proti zdravému rozumu. 
 Proti ní se zformoval kontrarevoluční 
„protiproud“, zastoupený na  evropské 
scéně lidmi jako je Nigel Farage, Marine 
lePen, Norbert Hofer nebo Robert Fico. 
Tito politici naopak neváhají využít roz-
čarování lidí z  praktik první zmíněné 
skupiny, přílišného tlaku na  evropský 
„internacionalismus“a razí radikální réto-
riku, postavenou na  bázi nacionalismu, 
izolacionismu a apelu na ty nejnižší emo-
ce a  pudy. Bez zajímavosti není ani to, 
že všichni výše jmenovaní mají jednoho 
významného spojence mimo EU: Vladi-
mira Putina. Nejde však o  náhodu. Je to 
jen další důkaz toho, že v  Evropě reálně 
působí pátá kolona putinovského reži-
mu, pracující na dezintegraci evropských 
struktur. Rozhádaná a  oslabená Evropa 
znamená logicky obnovení vlivu Ruska, 

toužícího po obnově vlivu z dob „starého 
dobrého“SSSR. A  tento skutečný otevře-
ný nepřítel už nečeká „před branami“, ale 
dávno jimi prochází. Vedle svého fanklu-
bu v  řadách evropských politiků užívá 
Rusko efektivní metody kybernetického 
boje, jímž infiltruje státní struktury zemí 
EU a  dokonce i  USA. Právě tam nejspíše 
došlo k  ruské technologické intervenci 
s úmyslem poškodit demokratickou kan-
didátku Hillary Clintonovou (která ovšem 
neprohrála volby kvůli Rusku, nýbrž pri-
márně protože byla jednoduše příšerným 
kandidátem). 
 Přestože se v  Evropě jedná o  střet 
dvou rozdílných revolučních proudů, oba 
ve skutečnosti vedou ke stejnému konci: 
rozkladu EU. Jediný rozdíl je v tom, že sna-
hy nacionalistické skupiny vedou k  roz-
kladu razantně a  přímo, zatímco snahy 
„progresivistů“ k němu vedou zprostřed-
kovaně–jejich další „úsilí“ totiž vygeneru-
je ještě větší podporu pro skupinu nacio-
nalistickou, která poté bude mít snadnou 
práci. Výsledkem bude Evropa národních, 
„oplocených“ -
států, s větším či 
menším podílem 
ruského vlivu. 
A  chceme tako-
vou Evropu?

Jaroslav Ženíšek

1. Jak se původně jmenoval rudolfov?
a) Velké Hory
b) Malé Hory
c) Střední Hory

2. kdy byly založeny městské lázně 
v Č. Budějovicích?
a) 20. 1. 1880
b) 20. 1. 1885
c) 20. 1. 1888

3. kolik měřil vídeňský loket a kde ho 
najdeme?
a) 72 cm na dveřích Černé věže
b) 77 cm na nárožním pilíři radnice
c) 79 cm v dolní části Včelího domu
                     
4. kde stála jedna z mýtnic?
a) na rohu České a Hradební
b) na rohu Krajinské  a Hroznovy
c) na rohu Lidické a Mánesovy

5. co to je stavědlo?
a) středověký lék
b) dům, z  kterého se obsluhují vý-
hybky
c) předchůdce jeřábu

6. kdy byl zavražděn radní ondřej puk-
lice
a) 23.5. 1467
b) 23.5. 1460
c) 23.5. 1462

7. mají České Budějovice svojí planet-
ku?
a) ne, ale budou mít
b) ano, mají
c) ne, nemaj

8. kolik českých spolků bylo v Č. Budě-
jovicích na začátku 19. století?
a) 5

b) 3
c) 7

9. Jaké čtyři ctnosti máme zobrazeny 
na radnici? 
a) pravdomluvnost, věrnost, odda-
nost, spolehlivost
b) spravedlnost, statečnost, moud-
rost, opatrnost
c) poslušnost, pokora, odbornost, 
ochota
                       
10. v jakém roce došlo k srážce letadel 
nad Č. Budějovicemi??
a) 1994
b) 1992
c) 1998

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

                                              Zdeněk Stojan

EVRoPA: revoluční a na rozcestí

hiSToRiCKý  KVÍZ

Myslela jsem, že takoví lidé už nejsou. 
Možná se mi budete smát, ale i  když 
jsem ve všech těch výsledcích voleb vi-
děla stálepřítomnou popularitu komu-
nistů, nějak jsem na  ně pořád nevěřila. 
Ale oni fakt ještě nevymřeli. 
 Seděla jsem ve  vlaku a  pozorovala 
chvíli zrychlující se krajinu chvíli pána 
sedícího naproti. Vypadal nespokojeně. 
„Dyť je to ledový, no, to sou blbci dneska, 
ale fakt už…“ opakovaně s komentářem 
kontroloval topení a  nevěřícně u  toho 
kroutil hlavou. Soucitně jsem se na  něj 
usmála. Mně osobně teda zima nebyla 
a nepřišlo mi ani, že by celkově ve vlaku 
bylo chladno, ale on nepřestával kroutit 
hlavou. 
 Našimi dalšími spolucestujícími byla 
holčička, -jak jsem později zjistila- sedm-
náctiletý kluk a nejspíš maminka té hol-
čičky – přívětivá paní, mluvící střídavě 
česky na holčičku a rusky na kluka. Chvíli 
jsme cestovali v  tichosti. Zavřela jsem 
oči. 
  „Russija?“ ozvalo se najednou špat-
nou výslovností od  naproti. Svou dych-
tivou otázku musel zopakovat ještě 
několikrát, než ho mladík opravil. „Ano, 
Russija.“ A zase ticho. I přes zavřené oči 
jsem věděla, že ten pán usilovně hledá 
další téma. „Brežněv?“ „Jak vy to myslí-
te?“  ozvalo se lámanou češtinou tento-
krát už trochu podrážděně. „Brežněv. To 
byl Rus. Russia. Jo, za Brežněva, to  bylo 
dobře.“ „Mně je sedmnáct let. Já nezažil 
Brežněva. Já nevím, jaký on byl.“ Snažil 
se z toho už vykroutit ten kluk. Pán jako 
by ho neslyšel. „Jo, za Brežněva, to bylo 
dobře, to bylo dobře.“ 
  „Ale prosím vás, to přece není prav-
da, tohleto.“ Do konverzace se ve snaze 
zachránit situaci zapojila paní. To si ne-
nechal líbit: „Co se vám nelíbilo?“  „Vždyť 
přece zavírali…“ Ani nestihla dokončit 
větu. „To zavíraj i  dneska! A  ještě víc! 
A  ty co by měli bejt zavřený, nejsou!“ 

Očividně konečně došlo na  jeho oblí-
bené téma. „Ale teď to tu máme koneč-
ně svobodné.“ Zkusila to opatrně ještě 
jednou. „Svobodné! Pěkná svoboda, dyť 
se člověk bojí večer vyjít z  domu! To je 
furt, furt něco! A  je to pořád horší! Né, 
tohle se za Brežněva nedělo! Za něj bylo 
dobře. Práce byla. Pro všechny! Všechno 
bylo. Jo, to bylo ještě dobře…“
 V kupé nastalo znovu ticho. Jen pán 
naproti se ještě několikrát pokusil navá-
zat rozhovor s  klukem, který se ukázal 
být rodilý Rus a tím pádem pro člověka 
s  těmito názory nesmírně zajímavým. 
To také způsobilo, že musel odpovídat 
na  otázky týkající se Moskvy, nabalza-
movaného Lennina a  vlastně celou fe-
darace tomu muži, v jehož tóně se jasně 
odrážel údiv nad tím, že někdo z takové 
země zatouží jen na chvíli vycestovat.
 A já dál dělala, že spím. A přemýšlela 
nad tím, co se tu vlastně odehrálo. Ne-
bylo pochyb, v  našem kupé tentokrát 
vyhrála dělnická strana. Výmluvné ticho, 
které nás doprovázelo většinu cesty, jako 
by její vítězství čím dál tím víc utvrzova-
lo. A pán naproti to moc dobře věděl.  
 Proč jsem té paní nepomohla? Vždyc-
ky jsem se o  tyhle věci zajímala a  měla 
jsem za  to, že když na  to přijde, umím 
bojovat za  správnou věc. Totiž tady 
za demokracii. Ale nečekala jsem, že to 
fakt přijde. Daleko lépe se o  tom mluví 
s lidmi se stejnými názory. Samozřejmě. 
Ale on ten boj, on je asi právě i o tomhle. 
O cestách vlakem.
 Tohle odpoledne mě naučilo být 
připravená. Netvrdím, že až se mi něco 
podobného stane příště, přesvědčím 
všechny o  svém pravdě. Ale přála bych 
si, abych uměla bojovat za  věci, které 
podle mě mají smysl. Aspoň trochu štíp-
nout, když už ne úplně bojovat. Hlavně 
nespat. A přála bych si, aby to tak dělalo 
víc lidí. Tak vás prosím: Nespěte ve vlaku!

 Natálie Hoffmannová

Nespěte ve vlaku!

Liebl: Moje práce není jen 
samotná tvorba, ale také 
sdílení s druhými lidmi
KAKAT a Vojta Liebl. Tato slova už dnes ne-
odmyslitelně patří k sobě. Výstavu s tímto 
pro někoho možná až pohoršujícím ná-
zvem uspořádal ve  Studentském univer-
zitním divadle student Biskupského gym-
názia a také grafik Vedneměsíčníku.
 „Hlavním cílem mé výstavy je sdílet 
a  podělit se s  lidmi o  mou tvorbu,“ říká 
mladý umělec. Sám o vzniku svého umě-
ní mluví jako o  dvoufázovém procesu. 
„První částí je samotná tvorba. Ilustrace, 
grafika nebo cokoliv jiného. Druhou čás-
tí je následné sdílení s mým okolím. Obě 
části jsou pro mě stejně důležité, proto si 
nechávám na každé z nich velmi záležet,” 
doplňuje Liebl. 
 Společně s  výstavou vznikl i  merch, 
který byl k zakoupení na vernisáži. „Chtěl 
jsem lidem, kteří na vernisáž přišli, nabíd-
nout něco speciálního. Šlo o limitovanou 
edici jenom pro tuto příležitost,“ vysvět-
luje Vojta, který má už s navrhováním ob-

lečení značné zkušenosti. V loňském roce 
založil svou značku oblečení s  názvem 
Hyperborea.
 A  jaké že je téma výstavy s  tak „taju-
plným“ názvem? „Téma v podstatě žádné 
nemá. Ukazuji návštěvníkům moji aktivní 
tvorbu za  poslední dva roky,“ upřesňuje 
Liebl a dodává: „Občas se cítím jako vysa-
vač, který se snaží vycucnout inspiraci ze 
všeho, co je kolem něj. Dva roky jsou ale 
dlouhá doba a mnoho věcí se změnilo.“
 Budoucí student Fakulty umění a  de-
signu Ladislava Sutnara v Plzni ale pokor-
ně přiznává, že nebýt lidí nikdy by se ne-
dostal tak daleko, jako je teď. „Mám kolem 
sebe plno důležitých lidí, bez kterých by 
to nešlo. Rodina, přítelkyně, přátelé, ale 
i lidé, kteří si našli čas a přišli se na verni-
sáž podívat. Zvláštní poděkování patří Ka-
rolíně Hajné, bez které by žádná výstava 
nikdy nevznikla,“ uzavírá Vojta. 
 Nezbývá než popřát nadějnému uměl-
ci hodně štěstí, inspirace a  zajímavých 
příležitostí! A  že vykročil tou správnou 
nohou, se můžete sami přesvědčit v SUDu 
do konce března.
Sára Nikola Lučanová, foto: Tomáš Kouba


