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Drazí čtenáři,

pomalounku polehounku se k nám blíží konec školního roku. Je tady květen – měsíc 
lásky, měsíc Budějovického Majálesu, měsíc maturit. O Majálesu si v tomto čísle mů-
žete přečíst například v rozhovoru s hlavím organizátorem akce nebo při příležitosti 
soutěže známé jako Budkobraní. Doporučujeme kouknout i na tipy, kam se během 
Majálesu zajít podívat, abyste věděli, co si máte vybrat a neměli problém jako my. 
Toto číslo ale nabízí i několik dalších neméně zajímavých článků, jako například 
rozhovor s  Hynkem Kmoníčkem, zprávu z besedy s  Dominikem Ferim, či pár slov  
o kandidátech na prezidenta.
 Z trochu jiného soudku: jsou tady maturity. Pro většinu z vás je toto období časem 
klidu a volna ve škole. Velké číslo maturantů ale čeká seznamování s novým městem, 
lidmi a školou. V našem prvním editorialu jsme psaly o tom, jak se důležité postavit 
se novým výzvám. Takže tohle je pro všechny maturanty, kteří budou muset čelit vel-
kému množství životních změn: Když do toho půjdete naplno, ono se vám to vrátí. 
Hlavně s úsměvem!
 Nám už snad jen zbývá rozloučit se. Upřímně, jsme vděčné za tuto zkušenost.  
Ačkoliv se to nezdá, na novinách je spousty práce. My ji všechnu měly možnost po-
znat a můžeme říct, že je i přes nějaké komplikace, bez kterých to stejně nikdy ne-
jde, byl tento rok s  Vedneměsíčníkem k nezaplacení. Vedneměsíčnk půjde dál, při-
jdou noví šéfredaktoři a my věříme, že v redakci budou stále vládnout dobré vztahy  
a vy, naši čtenáři, ho svým čtením budete podporovat i nadále. Jak maturantům, tak  
i všem ostatním přejeme štěstí, protože to ještě nikdo nikde nekoupil!

Leona Hájková a Dáša Šamanová, šéfredaktorky

Foto: Adam Hájek
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Budko, budko, kdo v tobě přebývá

Nechápavé pohledy dospělých kolem-
jdoucích, chápavé pohledy studentů, 
déšť, zima, hlad, telefony s vybitou ba-
terií a hlavně spánkový deficit větší než 
před čtvrtletkou z matematiky. Tak to je 
Budkobraní 2016 v kostce.
 Abych vás trochu zasvětila do kon-
textu. Při této majálesové hře v  pod-
statě šlo o zabrání co největšího počtu 
telefonních budek rozmístěných po Bu-
dějovicích, díky tomu obsadit největší 
území, tím pádem vyhrát a  získat pěk-
ný obnos bodů pro svého krále. To zní 
snadně co? Ale nenechte se zmýlit…
 Udatní „Bigybudkaři“ ukázali 200% 
nasazení v  duchu pořekadla „účel svě-
tí prostředky“. Neváhali jezdit, běhat 
po městě ve dne v noci (doslova), pro-

sedět u  budek hodiny v  dešti i  vedru. 
Bohužel to nestačilo. Náš odvěký rival 
Jírovcovka nás o chloupek porazil. I tak 
jsme ale vyšli jako vítězové díky skvělým 
zážitkům a  množství nově získaných 
přátel.
 Jsem si jistá, že většina z nás, kteří se 
akce zúčastnili, na toto „lovení“ vzpomí-
ná s  úsměvem. Užili jsme si hlavně ro-
dinnou atmosférou, neboť všichni byli 
ochotní se postarat jeden o  druhého. 
Ať už bylo potřeba dovést cokoli, téměř 
každý z  nás byl schopný nasednout 
na  kolo a  potřebné doručit, což vedlo 
k tomu, že vznikla skvělá parta. Tak ne-
váhej a pojď do toho letos s námi! 
 Jitka Řehořová, foto: archiv 

Budějovický Majáles

Majálesový tým má poslední měsíc pěk-
ně napilno. Celoroční přípravy vrcholí, 
aby již 14. ročník Budějovického Majá-
lesu mohl začít. Bude se konat od 22. až 
do 26. května na nejrůznějších místech 
v Budějovicích. 
 Ke  40 stálým členům majálesového 
týmu, kteří jsou aktivní celý rok, se během 
festivalu připojí dalších 100 dobrovolníků, 
aby všechno běželo hladce a  bez kompli-
kací. A  když tak pozoruji jednoho z  hlav-
ních organizátorů, Davida Mulicu, držícího 
několik tašek, bundu a u ucha ještě mobil, 
hned mě napadá první otázka:
Je pro tebe organizace Majálesu radost, 
nebo spíše starost?
 Všichni, kdo mě vidí, si asi říkají, že 
s  Majálesem musím mít spoustu starostí, 
ale mě to vážně baví! Nejvíc asi to, že díky 
němu dáváme příležitost mladým lidem, 
aby načerpali zkušenosti s  organizací 
akcí spojených se získáním určité zodpo-
vědnosti, a  díky Majálesu se také mohou 
aktivně podílet na kulturním dění v Budě-
jovicích. Mimo jiné se také lidé setkávají 
mezi generacemi. Náš tým se neustále ob-
měňuje, a tak mladší mají možnost se učit 
od starších a naopak. Já se podílím na jeho 
organizaci už pátým rokem a byl bych moc 
rád, aby se tato tradice mezi mladými udr-
žela, co možná nejdéle. 
Je skvělé kolik dobrovolníků se najde, ale 
myslím si, že bez finanční podpory by tak 
velkou akci   uskutečnit asi nešlo…

 To samozřejmě. Naštěstí jsme i pro ten-
to rok získali dotace od  města, které nám 
umožňují zafinancovat určité projekty. Mu-
zikanty, vybavení… Také jsme dostali něco 
od kraje a podporu máme i v BU2R. A pro 
tento rok máme také domluvenou spo-
lupráci s  německým Goethe–institutem, 
který nám umožnil spolupracovat s  po-
dobným festivalem v  Německu. Kontakt, 
tak se německý festival jmenuje, je také 
založen na ochotě mladých, a dokonce se 
koná i v podobně velkém městě, jako jsou 
Budějovice. Proběhne tedy výměna uměl-
ců a  díky stejnému termínu konání bude 
na  Sokoláku naistalována „online budka“, 
kde se čeští návštěvníci Majálesu budou 
moci podělit o  dojmy s  těmi německými 
na Kontaktu.
To zní zajímavě! Takže čerpáš inspiraci 
i v zahraničí? 
 Myslím si, že toho už se nikdy nezba-
vím. Neustále porovnávám a  koukám 
na další nápady, které bychom mohli pou-
žít na další Majáles. 

Když už jsme u  těch dobrých nápadů, 
chystá se nějaký další urbex? Předminulý 
rok to byl Sfinx, ten minulý Planá a tento 
rok to bude? 
Zase Planá. Je pravda, že Výstaviště má 
velký zájem s námi spolupracovat, ale pro 
tento rok zapůjčení prostorů bohužel ne-
vyšlo. Snad to vyjde příští rok! Na 15. ročník 
vymýšlíme spoustu překvapení. 
Tak to se už těším. Jinak jaký je tvůj ob-
líbený drink, který piješ během festivalu?
 Piju většinou kávu. Bez ní by to nešlo. 
Rád si dám i Club–matte, ale studentský roz-
počet bývá často omezený, vždyť to znáš.
To známe asi všichni. A co jídlo? Budeme 
si moct na něčem dobrém pochutnat? 
 Díky německému institutu bude na ná-
městí Rick´s box, stánek nejen s německý-
mi specialitami, který se na  poslední den 
přesune na openair, na Sokolák.
Tak snad vyjde dobré počasí. To je to 
nejdůležitější! A co bys tak řekl na konec 
našeho rozhovoru, určitě si jich dělal už 
spoustu, tak v tom musíš mít praxi.
 O  počasí mi ani nemluv. Nesmíme to 
zakřiknout. Ty jsi za  poslední dobu první, 
která ho se mnou udělala, ale rád bych řekl, 
že Majáles organizují lidé, kteří mají dvacet 
a méně let, a tak nemůžeme říci, že Majá-
les je akcí zkušených profesionálů. Jsme 
jenom nadšenci, kteří doufají, že si Majále-
sový týden všichni užijí.
O tom nepochybuji!       

Jana Procházková

Budějovický majáles na prknech, která znamenají svět
Letošní Majáles se blíží mílovými kroky 
a  vy pořád nevíte, na  kterého z  obrovské-
ho množství účinkujících vyrazíte? Než se 
na webových stránkách objeví oficiální pro-
gram, inspirujte se naším výběrem toho nej-
lepšího, co Majáles přináší v divadelní branži.
 Největším tahákem se zajisté stane 
Underground Comedy. Kdo by ji neznal? 
Skupina komiků, která začala po vzoru svých 
západnějších kolegů bavit lidi stand-up vý-
stupy, se stala známou v celé republice. Svůj 
šálek kávy v ní objeví snad každý, vystoupe-
ní Underground Comedy jsou plná humoru 
všeho druhu. Chytrého, černého i  neko-
rektního. Jak píší na svých stránkách, to vše 
dokáže „Jen komik a  jeho publikum. Žádné 
kulisy, kostýmy, žádné role ani připravené 
skeče.“ 
 O  další přestavení se postará Spitfire 
Company se svým Hlasem Anny Frankové. 
Inscenace založená na  experimentálním 
a tanečním divadle chce netradičním způso-
bem představit myšlenky nejen malé židov-

ské holčičky, ale i všech ostatních, kteří byli 
nebo jsou nuceni se skrývat.
 Představí se také duo Drag Addicts. 
Transgenderoví umělci Dan Stewart a Maty 
Dio se nejvíce proslavili během Prague Pride 
v  roce 2011, během něhož nabízeli objetí 
zdarma s  pomocí nápisu „Hug a  deviant!“ 
Ve svých autorských hrách si pohrávají s da-
daistickou technikou, noir i  fyzickým diva-
dlem. Nudit se rozhodně nebudete. 
 Genderovou tématikou se zabývá i další 
autorská dvojice, tentokráte taneční. Tere-

za Ondrová a  Peter Šavel přijedou se svým 
dílem nazvaným výmluvně „Boys who like 
to play with dolls.“ Tvůrci se snaží potlačit 
předsudky, „zpochybnit nejrůznější spole-
čenské stereotypy a  nahlédnout tematiku 
genderu čistě fyzicky.“ Majáles pro ni znovu 
využije areál letiště v Plané, který byl součás-
tí festivalu již před několika lety. Inscenace 
byla vybrána do žebříčku Aerowaves Priority 
Companies List 2014, který se skládá z deseti 
nejlepších evropských tanečních vystoupení 
v daném roce. 
 Poslední člen našeho výběru je Flogová-
ní. Mladí umělci z webu flog.cz svou činností 
přesvědčují svět o  tom, že současná česká 
literatura u  Michala Viewegha nekončí, ný-
brž začíná. Zajímají se ale i o fotografování, 
hudební tvorbu, žurnalistiku, zkrátka o  vše, 
co se nazývá uměním. V rámci Flogování nás 
potěší nejen autorským čtením. Máme se 
na co těšit, a proto Majáles netrpělivě vyhlí-
žíme!

Daniela Ryplová, foto: Studio Alta
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Ani tuto sezónu se nepovedlo českobudě-
jovickému hokejovému týmu ČEZ Motor 
České Budějovice vybojovat vytouženou 
extraligu. Hokejisté měli ale i přes koneč-
ný neúspěch velmi vydařenou sezónu. Ce-
lou základní část se pohybovali na  před-
ních příčkách tabulky první ligy, v play-off 
si vedli stejně dobře. Bohužel, nakonec 
dvě místa v nejvyšší české soutěži získaly 
týmy Jihlavy a Pardubic.
 „Už od mala jsem chtěl být hokejistou, 
pořád jsem na hokej koukal v televizi. Na-
konec mě rodiče přihlásili a začali se mnou 
jezdit do Benátek,“ vzpomíná na své začát-
ky teprve devatenáctiletý brankář Motoru 
Petr Kváča, který v letošní sezoně zaujal 
nepřeberné množství fanoušků. Snad už 
jen tím, že se ve  svém věku dokázal vy-
rovnat již zkušeným hráčům a  poměrně 
úspěšně jim „kryl záda“ především během 
play-off a  baráže. Či například tím, že se 
v  zimě již po  několikáté zúčastnil mist-
rovství světa. „Pro mě osobně byla letoš-
ní sezona velmi pestrá. Začal jsem chytat 
v Benátkách, jezdil na zápasy s Libercem 
a po měsíci v Kanadě jsem se dostal zpát-
ky do  Budějovic,“ vysvětluje Kváča, který 
byl zvolen fanoušky hráčem sezony.

Co podle tebe tvořilo největší problém 
v bojích o extraligu?
Největší problém? Koncovka nás trápila 
poměrně dost, ale občas nám chybělo 
i trošku štěstíčka. Já jsem také nebyl vždy 
stoprocentní, zápas s  Varama rozhodla 
moje chyba, když jsem pustil gól z půlky 
hřiště. Bohužel, i to se stává.
Jaký byl podle tebe týmový kolektiv 
během celé sezony? Změnila se v  týmu 
nějakým způsobem atmosféra během 
baráže?
Tým se od začátku změnil dost, mnozí hrá-
či nás opustili, na  druhou stranu přibylo 
i  spousty nových tváří. Musím ale říct, že 
pomyslná rodina, která se vytvořila během 
play-off a baráže, byla neskutečná. Do ka-
biny jsem chodil strašně rád především 
kvůli tomu, že všichni pomáhali všem.
Měl jsi v  týmu nějaký vzor, nebo něko-
ho, o kom můžeš říci, že jsi od něj získal 
nějaké zkušenosti? Popřípadě, kdo ti byl 
v týmu nejbližší?
V  týmu asi ne, mohu snad jen jmenovat 
kapitána Filipa Nováka, za  kterým jsme 
mohli přijít kdykoliv, když byl nějaký pro-
blém. Nejvíce času jsem ale trávil s Ond-
rou Šulkem, jelikož jsme spolu byli na po-

kojích na Slavii i v Přerově. Asi jsme si byli 
tak nějak souzeni.
Máš nějaké předzápasové rituály?
Já říkám, že to rituály nejsou, spíše jsou to 
takové věci, které dělám před každým zá-
pasem, abych se cítil připraven na 100%.
Jak jsi se cítil, když jsi se dozvěděl, že 
ve svých devatenácti letech budeš dělat 
brankářskou jedničku A týmu Motoru?

Na začátku sezóny jsem k tomu chtěl smě-
řovat. Když to vyšlo, byl jsem moc rád. Vě-
děl jsem, že ze sebe budu muset dostat to 
nejlepší, abych pomohl týmu vybojovat 
extraligu.
Mohl bys jen tak zkráceně popsat, jak 
vypadala cesta právě do „áčka“ Motoru?
Začínal jsem v Benátkách, následně jsem 
hrál v  Boleslavi, a  když se uvolnilo místo 

v  Budějovicích ve  starším dorostu, nevá-
hal jsem a šel jsem tam. Nakonec, po něja-
kém výjezdu s reprezentací, myslím, že to 
bylo před dvěma lety s U17, si mě zavolalo 
vedení Motoru a nabídli mi smlouvu. Já ji 
přijal a minulý rok jsem poprvé naskočil.
Jak již bylo zmíněno, máš bohatou zku-
šenost i  s  reprezentací. Vnímáš nějaký 
rozdíl mezi týmem Motoru a  týmem re-
prezentace?
Letošní tým Motoru a  reprezentace se 
nedá moc porovnat. Motor hraje senior-
skou soutěž a  já zatím hrál jen v  junior-
ských reprezentacích. Každopádně mlá-
dež a juniorka reprezentace se od sebe liší 
poměrně výrazně. V juniorce je hra o dost 
rychlejší a hráči silovější.
Máš pocit, že se ti za jeden z těchto týmů 
hraje lépe?
To nejde moc popsat. Každý tým vyžaduje 
něco jiného.
Jaký je tvůj nejlepší hokejový zážitek?
Je jich spousta. Za zmínku určitě stojí jak 
zápasy za reprezentaci, tak například uply-
nulá baráž v Motoru. Každý zápas, ve kte-
rém nastoupím, mě neskutečně baví. 
Zkrátka si užívám každou chvíli na ledě.

Dáša Šamanová, foto: archiv Motoru

Život není nekonečný. To víme všichni, 
nejsme přece malé děti. Kolik z nás ale 
přemýšlí o tom, jestli mu v jeho posled-
ních chvílích zůstanou nablízku jeho 
nejbližší a  jestli se mu dostane dobré 
zdravotní i  tolik potřebné duchovní 
péče.
 Nedávno jsem byla na  přednášce, 
pořádané vedoucí domácího hospice, 
do  které bych v  životě neřekla, že se 
skoro denně potkává se smrtí. Uvítala 
mě usmívající se mladá slečna, která má 
na  starosti nově založený Domácí hos-
pic sv. Veroniky. Už od první chvíle jsem 
věděla, že svoji práci miluje... 
 Hospic leží poblíž českobudějovic-
kého Výstaviště a  pracuje zde několik 
zdravotních sester, které jezdí k pacien-
tům domů a starají se nejen o pacienta 
samotného, ale i  o  psychiku celé jeho 
rodiny, která o  nevyléčitelně nemoc-
ného pečuje. Sestřička zůstane u  rodi-
ny hodinu, ale i celé odpoledne, podle 
toho, jak je potřeba. 
 Už na přednášce mne napadla prv-
ní otázka, podle čeho si vybírají v hos-
pici své zaměstnance. „Vždycky, když 
přijde uchazeč o místo, musím si před-
stavit, že bych zrovna od tohoto člověka 
chtěla obejmutí,“ odvětila bez zaváhání 
vedoucí hospice Monika Flídrová. Dal-
ší pracovníci, kteří hospici pomáhají 
ve svém volném čase, jsou doktoři, kteří 
většinu práce odvádějí zdarma. 
 Člověk bych řekl, že takovéto 

péče si společnost, potažmo stát váží 
a  podporuje ji. Opak je však pravdou. 
Pojišťovny odmítají proplácet domácí 
hospicovou péči, tudíž hospic žije pou-
ze z  darů i  přesto, že den v  nemocnici 
vyjde 3krát až 4krát dráž. Jenom podo-
týkám, že den s hospicovou péčí přijde 
rodinu na  sto až dvě stě korun (podle 
pojišťovny), zdravotní sestry pacientům 
veškeré vybavení vypůjčí a naučí rodinu 
se vším zacházet. Nejbližší tak mohou 
být umírající milované osobě nablízku 
a nemusejí ji předávat do péče „kamen-
ného“ hospice.
 V  hospici se odehrávají ale i  neče-
kané příhody. Tu šťastnější, když si hos-
pic jako místo pro svatbu vybere pár 
mladých lidí, tu smutnější, když si pán 
s rakovinou plic zapálí doutník – ostat-
ně proč by také ne, vždyť jsou to JEHO 
poslední chvíle. 
 Na  závěr bych chtěla poprosit 
všechny, co by chtěli udělat dobrý sku-
tek, Hospic sv. Veroniky si určitě zaslouží 
finanční podporu, aby se nadále mohl 
starat tak kvalitně o  své pacienty. Tako 
jako třeba my na Biskupském gymnáziu, 
když jsme vybrali téměř 60 tisíc korun. 
Doufejme, že pojišťovny zjistí, že tato 
péče je mnohem osobnější a  lidštěj-
ší, než umírání v  bílém pokoji na  po-
steli s  modrým povlečením a  v  dálce 
od svých nejbližších… 

Natálie Ledajaksová 

Už brzy vám bude osmnáct? A  chcete 
se angažovat v komunální politice? Pak 
projekt simulace zastupitelstva, pořá-
daný Mladými demokraty v  zastupitel-
ském sále Magistrátu města České Bu-
dějovice, byl určen právě vám.
 Nejprve si 47 účastníků vyslechlo 
něco málo o  fungování komunální po-
litiky od  tajemníka magistrátu Zdeňka 
Řeřábka, poté se účastníci dozvěděli zá-
kladní informace o koncepci tzv. smart 
cities od  místostarosty Písku Josefa 
Knota. 
 Pak ale došlo i na nás. Rozdělili nás 
do  jednotlivých politických stran a  vy-
tvořili jsme naše vlastní malé zastupi-

telstvo. Zahlasovali jsme si například 
o  omezení hazardních her ve  městě, 
koupi hokejové haly Pouzar nebo inves-
tici do  letiště v Plané. Zatímco rozhod-
nutí týkající se hokejové haly a  letiště 
byla téměř jednomyslná a  kopírovala 
rozhodnutí skutečného zastupitelstva, 
tedy NE a ANO, usnesení o hazardu vy-
volalo bouřlivou diskusi.
 Na konci programu pak bylo vyhlá-
šeno šest nejlepších argumentujících. 
Odměnou jim bude nejen nesmrtel-
ná sláva a  uznání, ale i  třídenní zájezd 
do Štrasburku spojený s návštěvou Ev-
ropského parlamentu.

Jitka Řehořová, foto: Martin Volný

Opět se ocitáme ve  fázi, kdy nás čeká 
volba prezidenta pro další „pětiletku“. 
Málokdo si mohl nevšimnout toho ob-
rovského množství zpráv a článků, které 
nás dennodenně zahlcují informacemi 
o nových i dřívějších kandidátech, kan-
didátech možných i nemožných.
 Před necelými pěti lety se konaly 
první prezidentské volby, ve  kterých si 
občané zvolili hlavu státu přímo. Dru-
hokolový duel Karla Schwarzenberga 
a  Miloše Zemana byl plný emocí, a  to 
nejen proto, že se volilo „novým“ způso-
bem, ale také kvůli masivním volebním 
kampaním na obou stranách „barikády“. 
Uběhlo to jako voda a  už jen necelý 
rok nás dělí od  dalších prezidentských 
voleb. Za tu dobu se však náš milý pan 
prezident vedle svých excesů a  faux-
-pas postaral také o  rozdělení českého 
obyvatelstva na dva nesmiřitelné „tábo-
ry“, které se přetahují o to, zda by Česká 
republika měla směřovat na  Západ, či 
naopak na Východ. 
 A  protože dosud zaplňovala veřej-
ný prostor pouze tvář současné hlavy 
státu, ať už vzbuzovala sympatie, či 
antipatie, a chyběl prostor pro seriózní 
debatu o dalších kandidátech, rozhodla 
se to napravit tzv. Kroměřížská výzva. 
A  co nám tento projekt přináší? Jedná 
se o skupinu lidí, kteří mají starost o to, 
jak se naše republika bude dále vyvíjet. 
Nikdo neví, jak dlouho bude trvat vál-

ka v Sýrii a  jak dlouho potrvá migrační 
krize. Proto, aby se naše politika ubírala 
správným směrem, však potřebujeme 
mimořádně zodpovědnou a  důvěry-
hodnou osobnost, která nebude spo-
lečnost rozdělovat, ale spojovat. Takhle 
zní slova Kroměřížské výzvy, která se 
snaží s časovým předstihem najít vhod-
né kandidáty, lépe se připravit na volby 
a apelovat na občany ČR k vyšší účasti 
v nich. Pro někoho může jít o neznámou 
organizaci, pod jejímž názvem se však 
ukrývá mnoho dobrovolníků, mezi kte-
rými najdeme například Tomáše Halíka, 
Michaela Žantovského nebo Michaela 

Kocába.
 A  právě toto uskupení pořádá cy-
klus debat s  kandidáty na  preziden-
ta s  názvem Možná přijde i  prezi-
dent... Jedná se o řetězec diskuzí, které 
se konají v různých městech. V Českých 
Budějovicích, konkrétně v budově Jiho-
českého divadla, byl tento projekt dne 
26. března odstartován. Navštívili nás 
dva potenciální kandidáti – europosla-
nec Jiří Pospíšil a  diplomat Pavel Fišer, 
který nahradil bývalého velvyslance 
Petra Koláře, který nakonec z  kandida-
tury odstoupil, a  tuto dvojici doplnil 
jeden již oznámený kandidát Marek Hil-
šer – vysokoškolský pedagog a vědecký 
pracovník na lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy. Proti nim stanuli tři přední čeští 
novináři: Jindřich Šídlo ze serveru Se-
znam.cz, Petr Honzejk z Hospodářských 
novin a Lukáš Jelínek z deníku Referen-
dum. Ti pak prezidentským kandidátům 
kladli dotazy související s  aktuálními 
politickými událostmi tak, aby je publi-
kum mohlo poznat z různých úhlů.
 Záznam diskuze lze zhlédnout 
na  stránkách Kroměřížské výzvy 
a  na  facebookových stránkách.  Další 
nejbližší debaty se uskuteční v  Písku 
a v Ústí nad Labem. Celý projekt bude 
zakončen v Praze.

Daniel Podroužek, 
foto: Kroměřížská výzva

Když umírat, tak s důstojností a v kruhu rodiny

Simulace zastupitelstva

ach  ty  dotace
Již v minulém čísle VDM jsem se snažil 
nastínit problém, který se řeší již něko-
lik let a pravděpodobně se ještě nějaký 
ten pátek řešit bude: budou mít Budě-
jovice svého rejnoka? I  pro toto číslo 
jsem si připravil neméně kontroverzní 
téma: dotace a  jejich (ne)průhledné 
přerozdělování. Je to už takový ever-
green nejen u nás v Jihočeském kraji. 
Jak to tedy s  těmi dotacemi je doo-
pravdy? 
 Jedním z  nejzásadnějších pro-
blémů v  dotačních programech je až 
nesmyslná nerovnováha mezi jed-
notlivými sférami. Krátce po  vydání 
předchozího čísla VDM byly zveřejně-
ny výsledky dotačního programu pro 
Jihočeský kraj v roce 2017 – a bohužel 
ani letos nepřinesly nic nového. Stačí 
se jen podívat na  kolonku „podpora 
sportu“ a „podpora kultury“. Finanční 
alokace mezi nimi se liší o šest miliónů 
korun, „vítězný“ krajský sport si letos 
odnese celkem čtrnáct miliónů korun. 
Přitom oba okruhy potřebují přibliž-
ně stejnou finanční podporu nutnou 
např. k  rekonstrukci zařízení, obnově 
vybavení či zajištění provozu.
 Dalším problémem jsou finanční 

nároky žadatelů o  dotaci vs. přidě-
lené prostředky. Pojďme se podívat 
pro změnu na  přerozdělování dotací 
v Budějovicích, konkrétně si posviťme 
na kulturu. Kulturní komise rady města 
každoročně čelí těžké situaci v selekci 
projektů, které ve  výběrovém řízení 
obstojí a které ne. Vydává se proto spí-
še cestou krácení výše příspěvku, díky 
čemuž se peníze dostanou k  většímu 
okruhu žadatelů. I v letošním roce při-
šla pořádná řádka žádostí a dal se oče-
kávat lítý zápas. Ten dohromady svedl 
dva soupeře poněkud odlišné váhové 
kategorie: Festival světla a Budějovic-
ký western. Rada města totiž nepřijala 
názor kulturní komise, která odmítla 
podpořit western, a  ze seznamu na-
opak vyškrtla světelnou show budě-
jovické společnosti, která nabízí mno-
hem více mnohem levněji, než za kolik 
dělá „svou“ Vltavu tradičně preferova-
ná Art4Promotion. To rozpoutalo mezi 
zastupiteli vášnivou debatu. Ostatně 
zastupitelé mají poslední slovo, kte-
rého využili beze zbytku: vetovali 
projekt Budějovický western a do hry 
na oplátku vrátili Festival světla.
 A nakonec si pojďme připomenout 

rok 2015 a s ním spojené oslavy 750 let 
od  založení města České Budějovice. 
Zde kulturní komise kontrolovala dvě 
zakázky – zahájení a  zakončení oslav. 
V obou případech zakázku získala Art-
4Promotion s.r.o., a to bez výběrového 
řízení, tzv. „z ruky“. Šlo o nemalé pení-
ze, celkem 600 tisíc korun.
 Každopádně o  účelu oslav může-
me dlouho polemizovat, a  to nejen 
z pohledu finančního, ale i kulturního. 
Podle mého názoru totiž město své 
významné výročí zaspalo a nedotáhlo 
tuto akci do konce. Z vlastní zkušenosti 
to mohu porovnat s podobnou událos-
tí, která se odehrávala před téměř pěti 
lety v  nedalekém partnerském městě 
Budějovic – v  německém Pasově, kde 
se tehdy slavilo výročí 350 let od zno-
vuvybudování města po ničivém požá-
ru. Celá akce byla pojata v historickém 
stylu. Navíc byla zakončena honosným 
ohňostrojem doprovázeným velko-
lepou hudbou barokních mistrů, za-
tímco u nás byly oslavy zakončeny jak 
jinak než koncertem Lucie Bílé, která, 
pokud vím, nemá s Budějcemi nic spo-
lečného…

Daniel Podroužek

Možná přijde i prezident…

„Každou chvilku na ledě si užívám,“ rozplývá se brankář Petr Kváča
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Keltské obyvatelstvo bylo v  pravěku prv-
ním národem na naší planetě označované 
tímto historicky známým termínem. Díky 
tomu, že antičtí historikové a  kartogra-
fové doprovázeli římská vojska na  jejich 
válečných taženích (od  5. stol. př. n. l.), se 
o  nich dozvídáme prostřednictvím jejich 
dochovaných písemností. Jedním z dalších 
pramenů jsou archeologické nálezy. Asi si 
kladete otázku, co je tehdy do jižních Čech 
vůbec přilákalo. Přišli sem kvůli nerostné-
mu bohatství. Keltové byli znamenití řeme-
slníci, zde zpracovávali zejména železnou 
rudu, tuhu a zlato.
 Oppida jsou sídliště městského typu, 
název pochází z  díla Julia Caesara (Zápisy 
o  válce galské). Oppidum Třísov je nejjiž-
něji položené  opevněné sídlo v Čechách. 
Bylo postaveno na  ostrohu mezi Vltavou 
(v keltštině Vultava – divoká řeka) a Křemž-
ským potokem (v keltštině -  Kremisa - po-
tok s  česnekovým porostem). Ptolemaius 
se poprvé zmiňuje název Abilunon v  jeho 
geografickém díle Hyfégésis z let 100- 170 
n. l. Latinský název Bohemia – Čechy je 
odvozen z  keltského kmene Bójů. Třísov 
zaujímá plochu 26 ha a neřadí se mezi nej-
rozsáhlejší oppida. Zajímavostí však je, že 
má rozlohu o  pětinu větší, než bylo stře-
dověké královské město České Budějovice. 
V tehdejší době, zde žilo 8-10 000 lidí. Další 
pozoruhodnou zajímavostí je, že v této lo-
kalitě byly odkryty základy osmiboké kelt-
ské svatyně. 
Opevnění
 Sedlo mezi dvěma akropolemi bylo 
hustě osídleno. Skalnaté boky tohoto sed-
la se tyčily do výšky až 120m nad hladinu 
Vltavy a Křemžského potoka. Byla tak zajiš-
těna dokonalá přírodní ochrana před úto-
kem nepřátel ze severu i  z  jihu. Nejsnáze 
přístupná však byla západní strana, která 
měla dostatečnou fortifikaci. Přístupová 
cesta byla chráněna dvojitým pásem valů. 
Na  některých místech byly objeveny tzv. 
spečené valy, byla to jedna z mála staveb-
ních technologií používaných i  u  jiných 

oppid. Na západní straně byla hradba pře-
rušena klešťovou branou, která tvořila úzký 
koridor a  na  jeho konci se tyčila dřevěná 
patrová věž. Na  východní straně se na-
cházela druhá brána, která byla situována 
na protilehlém konci oppida. Obě spojova-
la cesta dlážděná valouny.
Výroba
 Důležitý produkt, který se zde vyráběl, 
byla tuhová keramika, která byla dekorova-
ná svislým  hřebenováním. V  keramice se 
vyskytoval podíl tuhy, proto byly výrobky 
pevnější a  nepropouštěly vodu. Tuhová 
keramika z Třísova se velmi proslavila ne-
jen svou zdobností, ale zároveň se použí-
vala, jako obal pro transport zboží (byla 
náhradou za bedny, pytle a krabice). Trans-
portovala se v  nich sůl do  celé východní 
lokality Keltů od  Ingolstadtu v  Bavorsku 
až po  Gellért,  který se nacházel poblíž 
Budapeště. Víc jak tří čtvrtiny nález arche-
ologických nálezů z Třísova je zastoupeno 
touto tuhovou keramikou. Další zajímavé 
nálezy přeslenů a tkalcovských závaží, uka-
zují na to, že se zde vyráběly látky. To, že se 
v oppidu zpracovávala mouka ze zrna, do-
kládají nálezy dvoudílných rotačních žer-
novů. V 1. století našeho letopočtu, zde vy-
rostlo obrovské výrobní centrum, o  němž 
zdaleka všechno nevíme. Oppidum mělo 
dvě akropole severní sakrální a jižní vojen-
skou. Je to unikát, který se u nás vyskytuje 
jen velmi zřídka. Dr. Jiří Břeň zde provedl ar-
cheologický výzkum  mezi léty 1960–1962, 
při němž byly odhaleny pozůstatky kamen-
ných základů staveb na severní akropoli.
 Z  vlastní zkušenosti mohu doporučit 
návštěvu keltského oppida Třísov, které si 
opravdu zaslouží naší pozornost. Nachází 
se jihozápadním směrem necelých 20 km 
od Českých Budějovic. Je možné sem dojet 
vlakem přes stanice Vrábče, Křemže, Holu-
bov  nebo se dá jet autem z  Č. Budějovic 
přes Boršov, Vrábče, Křemži a  Holubov. Je 
to oblíbená výletní lokalita zdejších turistů 
i cyklistů. 

Zdeněk Stojan

NezNámá místa českobudějovického okolí
Keltský Abilunon – Oppidum Třísov

Poslední dubnový víkend otevřelo svou 
branku zelené království uprostřed Bu-
dějovic ve  Skuherského 36. Jedná se 
o projekt Sousedská zahrada.
 „Komunitní a  spolková činnost je 
základním kamenem zdravého města 
a  fungující společnosti. Komunitní za-
hrada by měla sloužit ke  společnému 
pěstování bylinek a zeleniny, komposto-
vání, odpočinku a trávení volného času 
nejen s  dětmi,“ představuje  zahájení 

provozu Sousedské zahrady  Martina 
Mach Brabcová.
 Na účastníky čekal piknik a navážení 
zeminy na záhonky, které si každý mohl 
předem rezervovat.
 Projekt je součástí Dětského centra 
Strom života. „V  dětském centru využí-
váme přirozené zvídavosti dětí, snaží-
me se je hrou učit novým věcem, vést 
je k otevřenosti a kulturnosti,“ popisuje 
činnost centra Martina Mach Brabcová.
Dětské centrum zároveň využívá nové-
ho zákona o  předškolním vzdělávání, 
který zavádí povinné předškolní vzdě-
lávání, a nabízí možnost individuálního 
vzdělávání. „Strom života je také škol-
kou, která má ráda svět. Ctíme a učíme 
dětičky k  přátelství, pomoci, radosti, 
smíchu, toleranci, úctě, zájmu a pozná-
vání, samostatnosti a  vděčnosti,“ dopl-
ňuje Brabcová. 

Martin Volný

Rádi se rýpete v záhoně? Máte rádi pikniky? Spojte to

Životní příběhy nemají rády zkratky. 
Zvláště takové, které jsou plné bezpráví 
a násilí. Ale je to příběh, který byste měli 
vydržet poslouchat až do konce, a proto 
se pokusím o nevděčnou zkratku. 
Žil byl v někdejší zemi faraónů, dnes zmí-
tané střídáním režimů, jeden mladý muž, 
který věřil v lepší život…
 „Po rezignaci Husní Mubáraka, prezi-
denta, který vládl Egyptu pevnou rukou 
v  letech 1981 – 2011, nastala v  Egyptě 
euforie. Já jsem byl vždycky aktivistou 
a  tahle situace změnila dočasně můj ži-
vot. Po třiceti letech diktátu jedné osoby, 
kdy nikdo nesměl nic říct, nemohl se roz-
hodovat ani volit, se nám mladým otevřel 
úplně nový svět. Bylo to krásné, ale opo-
jení svobodou netrvalo věčně. Moci se 
navíc v zemi chopilo Muslimské bratrstvo, 
které nám ukradlo revoluci a vedlo zemi 
jinam, než jsme chtěli. Starší generace ale 
stále snila svůj sen z  období svého mlá-
dí, kdy armáda v zemi konečně nastolila 
stabilitu. Tyto sny prostřednictvím médií 
armáda znovu oživila, což v zemi, kde je 
většina Egypťanů negramotná nestojí až 
tolik úsilí. A  tak se nemůžeme divit, že 
podlehli vábení krásných slibů armády 
o stabilitě pro naši zemi. Ideály staré ge-
nerace pak ty naše sfoukly jak hromádku 
z  karet a  ze vzteku rozdupaly. A  já, bo-
jovník za svobodu, který by neublížil ani 
mouše, jsem byl ze dne na den označen 
za teroristu. Náš sen se rozplynul a přešel 
v noční můru. 
 Jednou odpoledne mi zavolal můj 
právník a to, co jsem si vyslechl, mi změ-
nilo život k  nepoznání. Prý kdybych zů-
stal, čekalo by mě vězení na doživotí. Tak 
mi nezbylo nic jiného, než abych uprchl 
z  rodné země. Rychle jsem se zabalil 

a  odjel na  jih do  Súdánu, cestou jsem 
ale čelil nesnázím a  zradě. Při cestě přes 
poušť jsem věřil v  lepší zítřek, zároveň 
mě ale stíhal obraz vězení, který jsem 
měl živě zarytý v paměti. Po páté se mi už 
za mříže nechtělo. Byl jsem jednou nohou 
na svobodě a jednou stále v poutech. Můj 
obličej drásal suchý vítr a  slunce pálilo 
na mou hlavu bez domova. Ztratil jsem se 
a zůstal sám… 
 To ale nebyl konec útrap. Našli mě, 
svázali a  namířili na  mě samopaly… Na-
štěstí ale nešlo o egyptské pohraničníky, 
ale beduíny a  z  jejich zajetí se dalo vy-
koupit. Všechno ze mě spadlo, až když 
jsem se dostal do  Súdánu. Teď šlo o  to 
se dostat někam hodně daleko. Vyhlíd-
ka na  svobodu se ale na  chvíli zamlžila 
problémy spojenými s mým jménem za-
psaným na teroristické listině. To se vám 
těžko cestuje, když máte na  čele cejch 
teroristy. A mně přitom šlo o pravý opak 
– mír, svobodu a  lidská práva. Naštěstí 
mě přátelé neopustili a  vlivný kamarád 
mi pomohl se z toho dostat. Zamířil jsem 
proto letadlem přes Středozemní moře 
a  jednoho pěkného dne přistál v  Praze 
na  Letišti Václava Havla. Byl jsem, stejně 
jako váš první polistopadový prezident, 
konečně na svobodě. 
 Hned jsem zažádal o azyl a čekal. Co 
ale s člověkem, který je jiné pleti, neumí 
česky a je uprchlíkem? V Česku jednodu-
chá odpověď. Detenční tábor. V mém pří-
padě nechvalně známá Zastávka u Brna. 
Dostal jsem papíry a  čekal. Neměl jsem 
žádná práva jako uprchlík, nemohl se 
scházet s  kamarády ani pracovat. Když 
jsem byl propuštěn, doufal jsem, že se vše 
jak mávnutím kouzelného proutku změ-
ní. Když ale obdržíte identifikační papír 

vypadající jako lístek ze staré knihovny 
a neumíte česky, není nic lehké. Čirou ná-
hodou jsem si ale splašil byt na Žižkově. 
Byly to ale vskutku tíživé dny a noci. Cítil 
jsem se jako Řehoř Samsa z Kafkovy Pro-
měny. Trávil jsem čas jen mezi čtyřmi stě-
nami, bez naděje na změnu. Bál jsem se 
své odlišnosti, chtěl jsem něco udělat, ale 
nešlo to. Deprese přecházela v  další de-
presi. Lidé se v barech se mnou nechtěli 
bavit, v metru si ode mne odsedávali.
 Když ale moc doufáte a věříte, časem 
ta změna přece přijde. To světlo mi do ži-
vota vnesla Amnesty International. Navá-
zali se mnou kontakt a začali se o mě za-
jímat. Našli ve mně dávno zapomenutou 
radost. Stal se ze mě znovu hrdý Egypťan, 
který se nebojí podělit o  své zkušenos-
ti…“ 
 A to vše se opravdu přihodilo usmě-
vavému mladíkovi, kterého můžete jen 
tak minout na ulici a ani by vás to nena-
padlo. Jen další z mnoha lidí spěchajících 
do práce, byste si možná pomysleli. Tento 
muž, Kareem Taha, je však prvním uprch-
líkem, který získal doživotní azyl v České 
republice. Všímejte si proto více lidí, které 
potkáváte ve  svém životě. Třeba takové-
mu náhodnému člověku změníte život 
a on zas na oplátku obohatí ten váš.

Jan Mojka, foto Julie Kamenská 

Poslední dobou jsme si s kamarády začali 
všímat, že veřejnost ovládá zvláštní „blbá“ 
nálada, která pramení z obav z čehokoliv, 
co je nějak odlišné od  té takzvané „nor-
málnosti“. A nemohli jsme se zbavit poci-
tu, že je s tím třeba něco udělat. A kdo jiný 
s tím něco udělá, když ne my sami?
 Dali jsme hlavy dohromady a  vznikl 
nápad uspořádat přednášku, kde ukáže-
me, že i  takzvaně „nenormální“ lidé jsou 
vlastně jen trošku jiní a není důvod se jich 
obávat. Projekt jsme nazvali Nebojme se 
odlišnosti a  začali jsme zvát hosty, kte-
ří mají co říct. Nakonec se nám podařilo 
shromáždit lidi s  rozličnými zkušenostmi 
a životními příběhy.
 Jaké je to žít několik let na ulici, pub-
liku popsal pan Obdržálek. On sám vystu-
doval vysokou školu a  jako většina z nás 
žil spokojený život, než nastal bod zlomu 
a  musel se vystěhovat z  bytu. A  pak už 
to šlo rychle z  kopce… Jedna rána stí-
hala druhou, až skončil na ulici. Se svým 
osudem se ale smířit nechce. Účastní se 
proto řady projektů, mimo jiné provázel 
Budějovicemi a okolím a ukazoval lidem, 
jak bezdomovci žijí a jaké jsou např. mezi 
nimi rozdíly. 
 Dalším hostem byla Laura Haug, 
která objíždí jako dobrovolnice uprch-

lické tábory. A  jelikož měla možnost se 
na „živo“ potkat se skutečnými uprchlíky, 
ujistila nás, že i  oni jsou lidé, kteří mají 
potřeby jako každý z nás, a nejsou to lidé 
z jiné planety, jak nás o tom některá mé-
dia a politici přesvědčují. 
 Velmi nás potěšilo, že zahrála i dětská 
romská kapela. A  nutno říci, že tak hud-
bou nadšené jedenáctileté děti jsem snad 
ještě neviděla. 
 Aktivistka Iva Trantinová, která spo-
lupracuje s Amnesty International a vede 
pobočku Budějovické Amnesty, nám uká-
zala, že i rodičovská dovolená se dá využít 

jinak než jen praním, žehlením, uklízením 
a vařením. Přesvědčila nás, že každý z nás 
může pomoci svým hlasem proti bezprá-
ví. Vždyť nemalou část nespravedlivě věz-
něných, na jejichž osud upozornili aktivis-
té z  Amnesty, byla propuštěna nebo se 
jim alespoň zlepšily podmínky věznění. 
 Tímto článkem jsem vám chtěla uká-
zat, že lidé tím, že se nevejdou do nějaké 
škatulky, ještě nemusí být podezřelí. A co 
víc, můžeme se navzájem obohatit. Ne-
bojme se proto odlišnosti. 

Natálie Ledajaksová

Za  „totáče“ se moc cestovat nemohlo, 
a  podívat k  moři se ne úplně každému 
poštěstilo. Sem tam člověk zaslechne, že 
se k moři jezdilo, a to vcelku snadno. Jez-
dilo se přece k  Balatonu! Magyar tenger 
(Maďarské moře), jak se Balatonu přezdí-
vá, získal svůj název ze slovanského slova 
„blato“ (bažina). O původu onoho názvu 
se před žádným Maďarem raději nezmi-
ňujte, ačkoliv je to výraz vcelku trefný. 
 Při cestování si zde dejte pozor na je-
den fenomén. Většina obcí v  okolí Bala-
tonu se jmenuje Balaton-něco. Ve  všech 
těch Balatonech se můžete snadno ztratit 
a ztrácejí se v nich i místní pracovníci drah, 
až na neprůstřelné průvodčí. Stalo se mi, 
že jsem obdržel jízdenku se špatným Ba-
latonem (do  Balaton-něco na  opačnou 
stranu). Naštěstí, nebo spíše naneštěstí 
mluvil průvodčí kromě maďarštiny pou-
ze německy, ale to mi stačilo alespoň 
na to, aby mě z vlaku vyhodil bez pokuty. 
Možná proto jsem upřednostňoval raději 
chůzi a  za  týden nachodil sto kilometrů 
po okolí a objevil spousty krásných míst, 
kam běžná noha turisty nezavítá. 

 Jezero je poměrně úzké (dvanáct 
kilometrů na  šířku), ale to kompenzuje 
svojí délkou dosahující téměř osmdesáti 
kilometrů (pro představu zhruba dvakrát 
tolik co Lipno). Pobřeží dosahuje dvou 
set kilometrů. Dno je mělké. Se svými sto 
osmdesáti centimetry jsem stačil stovky 
metrů od pláže. Voda je díky malé hloub-
ce teplá. Kvalita už tak dobrá není. Dno je 
jedno velké bláto, ostatně pláž také. Díky 
blátu je voda kalná a plná rákosí, které le-
muje část pobřeží, a proto Balaton mnoh-
dy připomíná spíše rybník či bažinu než 
moře. Proto je můj zážitek z koupání spíše 
jedno velké brodění než osvěžení v  par-
ném letním dni. 
 Pláže a  jejich okolí připomíná svou 
vybaveností standard spíše z  minulého 
století. Jazyková vybavenost také není 
uspokojivá. Na  svou angličtinu se příliš 
nespoléhejte, místní ji neovládají. Poho-
dlně se ovšem domluvíte německy, což je 
zřejmě pozůstatek z dob, kdy byl Balaton 
plný turistů z  NDR. Německých turistů 
(především v  důchodovém věku) je zde 
ovšem stále mnoho, nejspíše vzpomí-

nají na  staré „dobré“ časy. Nejpočetnější 
skupinou turistů jsou domácí Maďaři, jež 
někteří svůj národní klenot stále preferují 
před zahraničními destinacemi. Hotelo-
vých resortů zde moc nenajdete, alespoň 
já jsem jich moc nenašel. V  paměti mi 
zůstávají pouze hotely v Siófoku (největ-
ší město v  oblasti, známe svým letním 
festivalem) a Készthely. Bydlí se většinou 
v penzionech nebo v pronajatých rodin-
ných domech a chatách. 

 Nesmíme opomenout, ostatně jako 
vždy, pivo. Velmi doporučuji maďarské 
pivo Soproni (dnes ho vlastní Heineken), 
které se proměnilo v  mého osobního 
průvodce po  uherských planinách při 
čtyřiceti stupních celsia.  Maďarská vína, 
konkrétně pak Tokajské (Tokaji), mají také 
slušnou pověst. K pivu či vínu si pak mů-
žete dát, jak jinak než pravý maďarský 
guláš, nebo třeba fazolovou polévku. Ma-
ďaři zbožňují syté polévky k obědu, proto 

se nedivte, když vám jako hlavní chod 
přistane na  stole, třeba ona zmíněná fa-
zolová polévka. 
 Koupání však není jediný důvod k ná-
vštěvě tohoto jezera. Můžete se projíždět 
po kvalitních cyklostezkách po celé délce 
Balatonu nebo navštěvovat místní měs-
ta a  termální lázně. Města jako Siófok, 
Készthely (s  nádherným zámkem v  cent-
ru města), Balatonfüred nebo poloostrov 
Tihany (místní obyvatelé stejnojmenné 
obce disponují nejvyšším HDP na  hlavu 
v celém Maďarsku) mají co nabídnout.
 Na  jezeře funguje trajektová dopra-
va mezi Tihany (lákajícím zejména svým 
opatstvím, kde je pohřben zakladatel 
a  Uherský král Ondřej I.) a  Szántódem. 
Dále se můžete projet třeba parníkem. Ko-
lem celého jezera vede silnice a železnice. 
Vlaky zde jezdí v častých intervalech a pa-
tří na české poměry k těm kvalitnějším. 
 Může se zdát, že Balaton má svoji turi-
stickou éru již za sebou. Ovšem v součas-
nosti nabírá na popularitě a rozhodně má 
co nabídnout. 

Roman Jordán

Balaton sem, Balaton tam, Balaton támhle, Balaton všude...

Jeden příběh za sta tisíce podobných

Nebojme se  o d l i š n o s t i
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Hynek Kmoníček, někdejší ředitel 
zahraničního odboru Hradu, před 
nedávnem získal nejprestižnější di-
plomatický post, velvyslanec v  USA. 
Ať už na  něj máte jakýkoliv názor, 
po  rozhovoru s  ním nemůžeme po-
přít, že ve své profesi našel své životní 
poslání a  má opravdu bohaté zkuše-
nosti. Pokusíme se vám poodhalit, 
jaké to je být velvyslancem. 

Co obnáší práce velvyslance, to tak ně-
jak víme, ale jak změní váš soukromý 
život?
V jedné věci. Většina Čechů se podle prů-
zkumů narodí, žije a zemře do vzdálenos-
ti 30 kilometrů od místa svého narození. 
Tam mají všechny příbuzné, kamarády, 
spolužáky a  jen výjimečně se přestěhují 
například za partnerem do jiného města 
vzdáleného nanejvýš těch 30 kilometrů. 
Velká sociální mobilita u nás není. Diplo-
mat to má právě naopak. Ať chce, nebo 
nechce, každých 4-6 let se stěhuje do ji-
ného místa na planetě, kde se hovoří ji-
ným jazykem a vládne úplně odlišná kul-
tura. Pro diplomata to až takový problém 
není, nejvíc to zasahuje do  života jeho 
rodiny. Krásný příklad jste vy, většina va-
šich přátelství vzniká ve škole, ale co když 
máte každé 4 roky nové spolužáky, úplně 
jiné barvy pleti a  jiného jazyka? Výsled-
kem je, jak říkají diplomaté: „všude dob-
ře, tak co doma“, člověk si musí zvyknout, 
že nebude mít věčné jistoty. Prostě vám 
nezbývá, než si zvyknout, každých pár 
let zabalit všechno, co máte, a  odjet žít 
někam, kde jste v životě žít nechtěli. Rád 
uvádím příklad, jak jsme měli vždycky 
velký problém najít diplomata do  Nigé-
rie, kam jsem poslal našeho velvyslance, 
který tam samozřejmě nechtěl. Domluvili 
jsme se, že tam zůstane 2 roky a poté na-
jdeme někoho, kdo ho vystřídá. Po sedmi 
maláriích a dvanácti letech jsme toho do-
tyčného konečně našli. Prostě nedokáže-
te dopředu plánovat. Většina diplomatů 
se také několikrát za život rozvede a ča-
sem zjistí, že jejich děti jsou jen„teoretič-
tí Češi“, kteří jsou nejvíc doma tam, kde 
prožili váš věk, na střední a vysoké škole, 
protože tehdy si člověk získává 90% přá-
tel, kterých časem pouze ubývá. A pokud 
je ta škola v  Nepálu, tak tam má prostě 
víc přátel, než třeba v Budějovicích. A ani 
si to nerozhodl sám.

Na to navážu hned otázkou, zda se vaše 
děti vydaly ve vašich stopách?
Ani jedno nešlo. Moje děti vyrostly mezi 
Indií a  USA, dodnes jsou v  kontaktu se 
spolužáky z  těchto zemí víc než s  těmi 
českými. A  typicky většina mých dětí se 
živí jako psychologové, protože jak si to 
pořád řešili, tak si z  toho udělali profesi 
(smích). 
Nabízí se otázka na  jídlo a  jazyk, jak 
moc jste si zvykl? Já třeba nerozumím 
ani slovo indické angličtině a o indické 
kuchyni bych radši nemluvila vůbec.
Nejstrašnější je, když se právě naučíte ro-
zumět indické angličtině, protože pak už 
vám kromě Indů nikdo nerozumí. Vždyc-
ky je nejlepší, když umíte domorodý ja-
zyk. Představte si žít v Česku bez češtiny, 
člověk je omezen na  tak malé množství 
lidí a informací, že vlastně žijete v bubli-
ně.
 Pokud jde o  jídlo, tak se naučíte jíst 
naprosto cokoliv.  U  mě osobně je to 
ještě složitější v  tom, že moje manželka 
je občanka USA, která je ve  skutečnos-
ti etnická kamčatská Tatarka z  matčiny 
strany z  Baškortostánu (republika Ruské 
federace), narozená v  Uzbekistánu a  vy-
rostlá v  New Yorku. Takže je typické, že 
třeba na Vánoce, když se nás ptají, jestli 
budeme mít stromeček, jen odvětím, že 
ne, protože já jsem žid a ona muslimka. 
Nemáme ani salát, protože je tam šunka. 
Takže nakonec dojde na  rozmraženou 
beraní nohu a  pořádný afghánský Plov 
kábulského stylu. Takové typické české 

vánoční jídlo. Takže ano, ovlivňuje to jí-
delníček, ale důvodem bývá také často 
to, že většina diplomatů žije s cizinkami. 
Jak se tedy líbí Vaší manželce v Česku?
Podezřele moc. Na začátku jí to tady při-
šlo malé a vesnické, a to mluvím o Praze. 
Ale když vyrostete v  New Yorku, tak se 
nemůžete divit. Po dvou letech zjistila, že 
to má své výhody – bezpečnost, spous-
tu známých na každém kroku atd. Takže 
nakonec došla k názoru, to co já říkám 
už dávno, že ideální je kombinace – Pra-
ha a New York. V Praze vylezu a hned mě 
někdo pozná. V New Yorku vylezu a jsem 
všem ukradený, protože tam Českou re-
publiku ani neznají. Já říkám, kolik toho 
do New Yorku dáte, tolik energie vám vrá-
tí zpátky, takže skončíte s  velkou nulou 
na konci, ale mezitím jste žili. Asi bych už 
nedokázal žít jenom v  Praze, číst jenom 
české noviny a  jíst každý rok na Vánoce 
bramborový salát. To bych měl pocit, že 
mi utíká 90% světa.
Kdybyste si mohl vybrat, zvolil byste si 
znovu cestu diplomata?
Ano. Bere to hodně, bere to jistoty, pro-
tože jakmile vyjedete ven, zjistíte, že ten 
svět funguje jinak, než jak nám to v tele-
vizi podávají. Ale dává vám to víc, potkáte 
se s neuvěřitelně zajímavými lidmi, které 
byste jinak nikdy nepotkali, které byste 
jinak vídali pouze v televizi a dává vám to 
možnost udělat si z nich kamarády, třeba 
i  z  toho Dalajlámy (pozn. Kmoníček je 
osobní přítel Dalajlámy). 

Leona Hájková, foto Martin Volný

Na pozvání studentů zavítal na Biskupské 
gymnázium Dominik Feri, 20letý poli-
tik, člen teplické městské rady a student 
právnické fakulty UK v Praze.
 Celá přednáška měla tři pomyslné 
roviny. V té první Dominik představil svou 
práci a zaměřil se hlavně na politiku své-
ho rodného Ústeckého kraje; věnoval se 
zejména Teplicím, ve  kterých jako člen 
městské rady působí. Za stěžejní problém 
severních Čech považuje soužití majority 
s minoritami. Vždyť právě tady se rozklá-
daly bývalé Sudety a právě Ústí nechval-
ně proslulo poválečným pogromem 
spáchaným na  německém obyvatelstvu. 
Dnes tu žije široká škála růzličných etnik, 
jako jsou Arabové, Romové, Poláci, atd. 
Panuje tu proto výrazné sociální napětí, 
které eskaluje s  aktuálním problémem 
migrace a  otázkou islamizace. To vše se 
snoubí s výrazným nezájmem o politiku. 
“Na Mostecku byla účast ve sněmovních 
volbách 55%, v komunálních 35%, ve vol-
bách do  Evropského parlamentu 18% 
a v nedávných senátních pouze 12%,” vy-
počítává mizivou účast Dominik.
 Z  politiky severních Čech Dominik 

volně přešel k  politice celorepublikové, 
kde vidí obdobný problem nezájmu o po-
litiku. Vzhledem ke  svému věku se snaží 
bojovat s nezájmem mladých lidí, kteří se 
tak připravují vnést mezi politické “dino-
saury” témata, která by oslovovala mladé 
a zvyšovala kvalitu jejich života. “Stranám 
chybí mladí lidé, protože politici z  deva-
desátých let pomalu vystupují z  politiky 
a tím pádem je potřeba politiků nových,” 
upozorňuje Dominik.
 Co z  toho podle Feriho vyplývá? Že 
u nás bohužel není vypěstovaná kvalitní 
občanská společnost – zatím je pouze 
v zárodku. Politika je proto u nás vnímána 
jen povrchně a  stojaté vody všeobecné-
ho nezájmu tu a tam rozčeří jen nějaká ta 
mediální bublina typu “kauza Čapí hníz-
do”, Jiří Brady nebo již tradiční Zemano-
va faux-pas během jeho “spanilých jízd” 
po republice. O těch se však mluví nanej-
výš několik týdnů a poté zájem veřejnosti 
opět upadne. 
 Vstup do  politiky ale není nijak těž-
kým krokem. A  že to za  to nestojí? Na-
opak. “Politická aktivita dokáže člověka 
vyprofilovat nejen po stránce politického, 

ale i osobního rozvoje. Naučíte se napří-
klad mluvit před početným publikem. 
Proto je důležité, aby se mladí účastnili 
politiky, ať už aktivně či pasivně,” zdůraz-
ňuje Dominik.
 Posledním bodem přednášky bylo 
téma našich známých a  hojně využíva-
ných sociálních sítí. Jejich význam roste 
s  tím, jak globálně klesá volební účast 
(o  nedávné volby amerického preziden-
ta mělo zájem jen 57% voličů), politici 
se snaží jejich prostřednictvím oslovit 
veřejnost a  propagovat své předvoleb-
ní recepty. Příkladem může být aplikace 
Voter megaphone, která byla spuštěna 
Facebookem s  cílem mobilizovat mladé 
lidi k  tomu, aby šli volit. To odstartovalo 
řetězovou reakci, která přivedla k volbám 
cca 350 tisíc lidí, což sice není mnoho, ale 
v tomto případě můžeme mluvit o úspě-
chu. Doba jde však kupředu a nebavíme 
se už jen o  Facebooku; velmi úspěšné 
jsou i  platformy Snapchat nebo Twitter, 
který však poslední dobou ustupuje 
do pozadí.
 Závěrem Dominik Feri představil tři 
hlavní body, které vedou politiky k úspěš-
nému oslovení velké masy lidí: prvním 
bodem je řešení korupce. “Marián Kotle-
ba nebyl úspěšný pouze kvůli svému pro-
tiimigračnímu programu, ale hlavně díky 
své silné protikorupční kampani,” říká Do-
minik. Dále je to tzv. nepolitická politika, 
kdy politici ukazují svou tvář v civilním ži-
votě a tím dokazují, že nejsou pouze těmi 
“panáky” v  oblecích, kteří se denodenně 
hádají ve sněmovně. A posledním bodem 
je zájem o regionální témata.
 Pokud se chcete dozvědět něco více 
o sociálních sítích nebo politice, přečtěte 
si knihu, kterou nedávno Dominik Feri vy-
dal a která nese název Tak jsme lajkovali.

Daniel Podroužek, 
foto: Dominika Rejmanová

Feri: Klíč k úspěšné politice spočívá v participaci mladých lidí

Jaké to je být diplomatem?

Českobudějovická amatérská liga Ultima-
te Frisbee začala pořádat amatérské tur-
naje ve frisbee pro širší veřejnost. „Turnaje 
se konají jednou za čtvrt roku s výjimkou 
léta. Letos v  dubnu jsme tedy zakončili 
první rok a doufáme, že z toho stane tra-
dice,“ představuje projekt hlavní organi-
zátor a koordinátor, student Biskupského 
gymnázia Tomáš Kouba.
 Co si představit pod pojmem amatér-
ský frisbee turnaj? Stádo příležitostných 
frisbee hráčů honících se bezhlavě za dis-
kem? Přiznám se, že i  takové bylo mé 
očekávání. Skutečnost je ale jiná. K vidění 
naopak bývá řada značně neamatérských 
výkonů.
 Proč se tento sport stává čím dál po-
pulárnějším? Pro mě je odpověď jasná: 
Může za  to kolektiv. Z  lidí srší nadšení 
a všichni se chovají maximálně přátelsky, 
podporují se a těm nezkušeným ochotně 

pomůžou. A navíc tento sport umožňuje 
sejít se s lidmi, se kterými se běžně nepo-
tkáváte anebo se třeba seznámit s  lidmi 
úplně novými.
 Nadchly mě i  některé části pravidel. 
I pro ty jsem se rozhodla něco takového 
vůbec zkusit. V jakém jiném sportu dosta-
nete příležitost stoupnout si po  zápase 
do kroužku a v klidu si se soupeřem vyří-
kat, co se vám na hře nelíbilo, nebo ho na-
opak za něco pochválit? Máte tak i mož-
nost ohodnotit tzv. spirit of the game, tím 
se rozumí chování týmu, dodržování pra-
videl a  přístup protivníků. Hraje se totiž 
bez rozhodčích.
 Je úplně jedno, jak hrajete. Legrace 
nikdy chybět nebude, zahoďte tedy veš-
keré pochybnosti a udělejte něco pro své 
fyzické i psychické zdraví. Zkuste frisbee!

Jitka Řehořová, 
foto: Tomáš Kouba 

Loni v říjnu získal Nobelovu cenu za lite-
raturu, kterou si tajně převzal až na začát-
ku letošního dubna. Převzetí ceny však 
nebylo to jediné, proč se o Bobu Dylano-
vi na  přelomu března a  dubna mluvilo. 
V tomto období totiž také vydal svou dal-
ší desku s názvem Triplicate, na níž opou-
ští svou vlastní hudební tvorbu a  zamě-
řuje se na zpracování skladeb, které byly 
určující pro vývoj tradičního amerického 
popu. Konkrétně jde o  písně takových 
velikánů, jako byl Sinatra, Gershwin nebo 
Carmichael.
 Zmiňované Dylanovo upuštění od 
jeho vlastní tvorby však není jevem, kte-
rý by byl charakteristický jen pro album 
Triplicate. Poprvé si tohoto posunu bylo 
možné všimnout v  roce 2015, kdy Dylan 
vydal desku Shadows in the Night. V roce 
2016 pak vyšla deska Fallen Angels, na níž 
se tato změna opět projevila. Ani jedno 
z těchto zmiňovaných alb nebylo špatné, 
na druhou stranu se zase nejednalo o vel-
kolepá díla, od nichž by se nebylo možné 
odtrhnout.
 Zaměříme-li se přímo na album Tripli-
cate, první zajímavou skutečností je jeho 
rozsah. Dylan totiž pro potřeby této na-
hrávky potřeboval tři disky, což z Triplica-

te tvoří nejrozsáhlejší dílo, které kdy ten-
to americký interpret vydal. Na  druhou 
stranu je třeba zmínit, že jednotlivá alba 
nejsou nijak přesycena skladbami a  že 
celková stopáž se pohybuje někde kolem 
hodiny a půl. 
 Rozdělení na  tři disky tak tedy není 
výsledkem velkého množství nahraného 
materiálu, ale spíše jakousi formou rea-
lizace Dylanova záměru, rozdělit album 
do  tematických částí – první se jmenuje 
„Til The Sun Goes Down“, druhá „Devil’s 
Dolls“ a třetí „Comin‘ Home Late“. Dylanův 
hudební projev se však v  jednotlivých 
částech nijak neliší, a tak je toto rozdělení 
opravdu hlavně formálního charakteru, 
než aby udávalo ráz písní na albu.
 Při pohledu na  poslední tři desky 
Boba Dylana dojdete k  závěru, že „Tripli-
cate“ má v  sobě něco víc, než měly její 
dvě předchůdkyně z let 2015 a 2016. Ze-
jména jde o jakousi pohlcující sentimen-
tální náladu vyznačující se vyvoláním tuž-
by navrátit se do  dob minulých (hlavně 
tedy v hudbě). Důležitý pro toto album je 
i styl, jakým Dylan jednotlivé tradiční pís-
ně amerického popu prezentuje. Nejde 
totiž o nic velkolepého. Za charakteristic-
ký prvek projevu tohoto amerického in-
terpreta je možné považovat jeho salónní 
hlas zasazený do jednoduchého obsazení 
(kytara-basa-bicí). Někdy se albem nesou 
i zvuky dechových nástrojů.
 Když se mi tato nová deska Boba Dy-
lana dostala do  ruky, nevěděl jsem, co 
očekávat. Přece jenom ze zmiňovaných 
dvou desek, které „Triplicate“ předchá-
zely, jsem nijak zásadně unešený nebyl. 
A výsledek? Z nového alba jsem nadšený. 
Samozřejmě, kdo je velkým fanouškem 
tvůrčí činnosti Boba Dylana, bude asi 
s „Triplicate“ bojovat. Na druhou stranu si 
myslím, že to stojí za to.

Jan Jakovljevič

Letní kino, romantika s hvězdami
Ještě před pár lety bylo Letní kino Há-
ječek jen vzpomínkou na  letní dny, kdy 
jste v jednu chvíli mohli sledovat hvězdy 
na  noční obloze i  na  stříbrném plátně 
zároveň. Před pěti lety se filmové plátno 
rozzářilo znovu. Tehdy se ale promítaly 
jen starší filmy. 
 „Kino neprošlo digitalizací a na dis-
tribučním trhu jsou premiéry už jen 
na  digitálních discích. Bylo možné pro-
mítat jen starší filmy na  35milimetro-
vých kopiích a ty šly navíc v letních měsí-
cích rychle na dračku,“ vzpomíná Radim 
Beránek, člen českobudějovické kulturní 
komise, který až do  povodní pořádal 
Filmové neděle v K2, tehdy voda zničila 
promítací techniku.
 Aby se neopakoval problém s  pro-
gramem ochuzeným o  filmové premi-
éry, město si na léto půjčovalo digitální 

promítací techniku. Zatímco zapůjčení 
město přijde na několik set, digitalizace 
kina by se šplhala do miliónů.
 Ani v  této sezóně filmoví nadšen-
ci o  romantické letní kino nepřijdou. 
„Město vypsalo výběrové řízení na pro-
vozovatele. Do  něj se přihlásil i  Honza 
Turinský, který má s  provozem letního 
kina zkušenosti z předchozích let a pro-
vozuje též městské kino Kotva. Bohužel 
se vše řeší na poslední chvíli a problémy 
jsou i se zapůjčením digitální promítací 
techniky. Množství firem, které tuto služ-
bu nabízí, by se dalo spočítat na prstech 
jedné ruky,“ uvedl Radim Beránek.
 Pronájem techniky v  minulém roce 
přišel na  260 tisíc korun. Počítá se také 
jako v minulých letech se symbolickým 
vstupným.

Martin Volný, foto: Adam Hájek

Frisbee není honění se za diskem, jde o partu a fair play

Triplicate? Opět jiný, ale i nadále skvělý, Bob Dylan



s t u d e n t s k é  n e k r i t i c k é  n o v i n y z   l i t e r á r n í   k a v á r n y   m ě s í c   v e   d n e /5

PONDĚLÍ RÁNO

Včera po dlouhé době
jsem se setkala s revizorem.

Když mě kontroloval,
ani se mi nedíval do očí,
možná proto,
že sám dobře ví, 
že právě on podvádí víc
než všichni černí pasažéři
dohromady.

Říká, že žije,
že je šťastný, 
ale v jeho očích plných
štípnutých jízdenek
nesvítí žádné hvězdy.

Když vystoupil, 
každý v autobuse věděl,
že dnes hvězdy nevyjdou.

A že pokuta za jízdu na černo
je menší než pokuta za lhostejnost.

Natálie Hoffmannová

TÁPU

Tápu, poslepu do stěn narážím
Volám, ozvěna ticho mi vrací
Tápu, po hmatu cestu si hledám
Volám, křik můj se do prázdna rozléhá
Volám, němým křikem
Tápu, prostorem beztvarým bez brzdy záchranné
Volám, tápu
Volám, tápu

Jitka Stojanová

KDO?

Kdo zachrání ji před padající oblohou?
Kdo zavře všechny oči na ni hledící?
Kdo utiší křik, když rty to nezmohou?
Kdo zachrání dívku v dobro věřící?
Kdo?

Eva Petrová

SKLÁDKA VZPOMÍNEK

„Kdy se vrátí?“ ptá se sladce.
Měsíc vyjde nad strání,
tam, na vzpomínek skládce,
kde život nezná stání.

A jak tančí, stávají se z ní tvary,
šlacha, sval a kůže,
z rukou kosti, z prstů cáry,
rty jak zvadlá růže.

„Kam odešli?“ Láme si hlavu.
Kostra cvaká zuby,
shlíží na ni z davu
a líže si své rány.

Naposled bledou ručku uchopí,
sevře ve své dlani.
Pak sama snad pochopí,
že odešla ona, ne oni.

Laura Pokorná

VŠECHNO MÁ SVÝ MÍSTO

Plynovej sporák
je v kuchyni,
pračka v koupelně,
TV v obýváku,
postel v ložnici,
botník v předsíni,
ale domov?

Domov je
neznámo kde.

Václav K.MŮJ KAMARÁD

Můj mozek má nízkou
Myšlenkovou průtočnost
Můj mozek je vlastně
Slastná znouzectnost

Robert Fuka

kresby: Vojtěch Liebl
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AlšOVA jiHOčeSKá gAlerie 
- WOrtnerůV důM
U Černé věže 22
23. 4. – 9. 7. Alén Diviš – Málo známý  
a neznámý

23. 4. – 9. 7. Error – Alegorický princip 
v českém poválečném malířství  
a sochařství

ZáMeCKá jÍZdárnA
Hluboká nad Vltavou
19. 3. – 18. 6. Impresionismus!  
Nálady a imprese ve francouzském  
a českém umění
14. 5. – 1. 10. Válečný plakát  
1914 – 1918. Zbraň z barev a papíru

důM UMěnÍ
Náměstí Přemysl Otakata II. č. 38
28. 4. – 28. 5. Smiljan Radic 
– Bestiary /Bestiář/
14. 6. – 13.7. Martin Rauch 
– Architecturea

KinO KOtVA
Lidická 2110
31. 3. – 12. 5. Marta Režová 
– Já, poustevník
31. 3. – 12. 5. Honza D. Sterneck

gAlerie MAriánSKá
Pražská třída 1
7. 4. Nejen design

KOMOrnÍ gAlerie U SCHelů
Panská 7
21. 4. – 3. 6. Ota Janeček – obrazy  
a grafika, Tomáš Janeček – fotografie

gAlerie nAHOŘe
Senovážné náměstí - Metropol
5. 5. – 16. 6. Mína Mládková 
– Fotografie“ 

gAlerie MěSÍC Ve dne
Nová 3
22. 4. – 19. 5. Michal Kalhous – Chtěl 
bych fotografovat to, co poctivě žiji
27. 6. – 21. 7. Můžeš ztratit všechno, 
jen ne čas – kolektivní výstava

VÝStaVy

Polovinu sezony uzavře 
kolektivní výstava
galerie Měsíc ve  dne již třetím rokem 
představuje výrazné osobnosti českého 
výtvarného umění. Letošní sezónu zahájila 
výběrovou výstavou malířky Patricie Fe-
xové. V  dubnu navázala třídenní výstavou 
kreseb Pavly Tiché a  následně prezenta-
cí fotografa Michala Kalhouse, který se 
fotografováním snaží postihnout jemné 
předivo vztahů mezi lidmi z  jeho nejbliž-
šího okolí a  jejich společným životním 
prostředím. Výstava s  názvem Pro tebe je 
tento svět stvořen potrvá do 19. května.  
 Vernisáží v  úterý 23. května bude za-
hájena výstava Petry Herotové. Stejně jako 
s Kalhousem se českobudějovická kulturní 
veřejnost mohla seznámit také s Herotovou 
již v minulosti v Galerii současného umění 
a architektury – Dům umění. Výstava v Ga-
lerii Měsíc ve dne takto bude teprve druhou 
zásadnější jihočeskou výstavou umělkyně, 
která nejenže byla finalistkou Ceny Jindři-
cha Chalupeckého v roce 2009, ale také již 
více jak půl desetiletí žije v jihočeském Týně 
nad Vltavou. Herotová na výstavě předsta-
ví kresby, fotokopie a videa, v nichž vytváří 
metaforická spojení mezi uměleckou tvor-
bou a  domácími pracemi, respektive mezi 
rolemi umělkyně a  ženy v  domácnosti.            
 První polovinu sezóny uzavře kolektivní 
výstava Můžeš ztratit všechno, jen ne čas. 
Vybraní autoři na  ní představí konceptu-
álně zaměřené práce, v  nichž lapidárními 
konceptuálními prostředky tematizují ply-
nutí a paradoxy času. Mezi pozvanými jsou 
jan nálevka, Hynek Alt nebo bratři Matěj 
a  Filip Smetanovi. Výstava začne v  úterý 
27. června a potrvá do 21. července.             
                                    Jiří Ptáček, kurátor galerie  

Tentokrát se podíváme na  hodnocení 
čtyř filmů, z nichž každý šel do kin s vel-
kým očekáváním, ale jen jednomu z nich 
se ho podařilo naplnit.
 Začněme prvním filmem – Kráska 
a zvíře. Tento remake slavného animova-
ného filmu je rozhodně krásný po  vizu-
ální stránce, a i když muzikály nemusím, 
uznávám, že pěvecko-dabérské výkony 
představitelů hlavních rolí – Emma Wat-
son, Ewan McGregor nebo Luke Evans, 
který mě popravdě nadchl nejvíce – jsou 
opravdu velmi dobré. Příběh ale poněkud 
stagnuje. Přílišný důraz je kladen na od-
kazy na původní film a naopak nedosta-
tečně je zpracován vztah Belly a Zvířete. 
Fanoušek původního zpracování odkazy 
snad ocení, ale nezasvěcený divák se 
bude snažit celou dobu pochopit, o čem 
film vlastně vůbec je. Zvíře do pozadí od-
souvá výkon Gastona, kterého hraje prá-
vě Luke Evans. Čekal jsem více romantiky. 
 Druhý film, na  který jsem se osobně 
těšil a  který mě lehce zklamal, je Kong: 
Ostrov lebek. S  Kongem si animáto-
ři a  grafici dali spoustu práce a  téměř 
všechny scény s  ním jsou výborné. Film 
ale jinak vnímám rozporuplně. Jedním 

z  hlavních lidských hrdinů je plukovník 
(skvělý Samuelem L. Jackson), jehož po-
stava prožívá přerod z  muže pečujícího 
o své podřízené v muže, který by všechny 
obětoval jen pro to, aby dostal i  Konga. 
Tuto linii příběhu ale shazuje existence 
linie druhé – postava ztvárněná Johnem 
C. Reillym, jenž hraje pološíleného chláp-
ka žijícího na ostrově plném lidožravých 
monster ozbrojeného jen katanou a vel-
mi výrazným smyslem pro humor. Šílící 
Jackson a  už tak dost šílený Reilly pak 
narušují kontinuitu filmu. Rozhodně je 
to ale film, který stojí za  to vidět, a  to 
nejen pro to, že je to prequel k  dlouho 
očekávanému souboji Godzilly a Konga. 
 A který film nezklamal mé očekávání? 
Jak jinak než objekt zájmu letošních Čes-
kých lvů, Masaryk. Výkony Karla Rodena 
jsou opravdu neuvěřitelné, a to zejména 
v rolích, které nejsou zrovna jednoduché. 
Osud Jana Masaryka rozhodně jedno-
duchý nebyl, a  tak Rodenovi role sedla. 
Musel ztvárnit zlomeného muže, politi-
ka stojícího ve  stínu svého otce. Muže, 
který se během období Mnichovského 
diktátu snažil spolu s Benešem vést zemi 
demokratickým směrem. Muže, který 

byl donucen emigrovat a  nakonec ze-
mřel za  záhadných okolností po  komu-
nistickém převratu v  roce 1948. Film je 
sice lehce nepřehledný a  nepřináší nic 
nového, ale je to historické drama. A  to 
je všechno, co by tento film být měl. 
 Předposledním filmem je pak Volání 
netvora. Tak trochu prošuměl, což je velká 
škoda, protože je to film, který je skvěle 
natočený a  zabývá se zajímavým téma-

tem. Příběh o  chlapci (fantastický Lewis 
MacDougall), jehož maminka (Felicity 
Jones) se potýká s  vážnou nemocí a  on 
se s  touto situací snaží vyrovnat za  po-
moci své fantazie ve formě Netvora (Liam 
Neeson) dojímá, ale ne prvoplánově… 
Některé pasáže jsou neskutečně krásně 
vizuálně zpracovány. Film svým tématem 
ale není vhodný pro děti, dospělý divák 
pak může mít problém s  vcítěním se 
do  dvanáctiletého kluka. Nicméně je to 
snímek, který určitě stojí za zhlédnutí.
 Jako perličku na  závěr pak musím 
zmínit osmé Rychle a  zběsile. Po  čtyřech 
fajn a  třech neskutečně našláplých fil-
mech přichází další díl. Nejeden čtenář 
by si mohl myslet, že už přece musí být 
znát únava materiálu, ale ne. Tato fran-
šíza zraje jako víno. Samozřejmě je to 
pořád bezmyšlenkovitá, ale setsakra-
mentsky zábavná jízda. V  tomto díle 
hlavní hrdina Dom (Vin Diesel) zradí svou 
partu, a  to je tak všechno, co o  příběhu 
potřebujete vědět. A  proč na  to tedy jít 
do  kina? Protože kromě monotónního 
Diesela je tu taky Dwayne „The Rock“ 
Johnson a Jason Statham. A  ti v  tomhle 
filmu převádí akční a  komediální zlato 
(tolik skvělých hlášek se v  jednom filmu 
jen tak nevidí). Takže s  sebou vezmě-
te pár kámošů a  užijte tu skvělou jízdu!  
                      Jáchym Navara & Adam Hájek

Jaro plné očekávání

Neil Gaiman bude mnohým znám jako 
autor fantastiky. Původním povoláním 
novinář, který nerad vstával brzo ráno, 
a  tak se stal spisovatelem, je ale přede-
vším vypravěč. Nikoho tedy nepřekvapí 
jeho nejnovější dílo, kniha Norse Mytho-
logy – převyprávění severských mýtů. Obr 
světa současné literatury tímto počinem 
vstupuje do patnáct set let starého světa 
bohů, obrů a trpaslíků severu, který jako 
by vypadl z marvelovských komiksů (tady 
se s bohy severu ostatně poprvé prý se-
tkal i sám Gaiman) nebo třeba z jeho dal-
ších děl – Sandmana a Amerických bohů, 
neboť i  tato díla mají právě někde tady 
svůj počátek.
 Gaimanova Severská mytologie 
v šestnácti příbězích rozplétá látku z Po-
etické a  Snorriho Prozaické Eddy, tedy 
islandských zdrojů ze 14. století. Všech-
no v  severských mýtech má své jméno 
– od Thorova kladiva Mjollnir, přes řetězy 
Dromi a  Gleipnir, kterými bohové spou-
tají Lokiho syna, vlka Fenrira, až po krávu 
Audhumlu, která z  ledu vylízala Buriho, 
předka všech bohů.
 Při každé interpretaci, při každém 
překladu či převyprávění musí autor pře-
vést text původní do  jazyka srozumitel-
ného novému publiku. Aktualizace jazy-
ka je nezbytná. Gaiman tu tedy propojil 
přímočarost a strohost řeči připomínající 
svět pohádek s opulentní rozsáhlostí celé 
severské mytologie – na cca 270 stranách 
knihy tak najdeme na  137 jmen. Bieder-

meierovskou idylku Boženy Němcové 
bychom tu ale hledali marně. Bohové 
lžou a zabíjejí. A zabíjejí opravdu hodně, 
opravdu krutě a  téměř kohokoli – obry 
počínaje, návštěvníky Asgardu konče. Ať 
už z  nutnosti, pro zábavu, či snad kvůli 
lepší medovině.
 Pohádková forma na jedné straně při-
bližuje text mladším čtenářům a na stra-
ně druhé nám v dospělosti evokuje první 
setkání s  autoritativností textů z  našeho 
vlastního dětství. Ovšem za  cenu toho, 
že i  když jsou osudy severských bohů 
tragické do morku kostí, vnímáme je jako 
čtenáři jen banálně a mýty nám mnohdy 
připadají komické.
 A  nutno podotknout, že mýty jsou 
to především. Proč chce strýček Mimir 
Odinovo oko výměnou za napití se vody 
ze studnice moudrosti z  rohu Gjaller-
horn? Proč je Naglfar – největší loď, která 
kdy byla postavena – vyrobena z  nehtů 
mrtvých mužů? Proč Odin slepě jedná 
podle svých snů, a to i když  ví, že jsou tak 
nevyzpytatelné? Proč bohové přistoupí 
na hru zlobra, který ukradne Thorovi kla-
divo Mjollnir? Fragmentárnost (příběhy 
se v  celé své šíři nedochovaly) se spoju-
je s  tradiční formou mýtu a  Gaiman se 
na tyto otázky neptá, ani na ně neodpoví-
dá, tak jako se na ně neptají bohové-lidé 
v nich. Věci jsou a nikdo, ani ten nejmou-
dřejší z bohů, je nezpochybňuje.
 Severští bohové jsou tedy banální, 
lidští a  suroví. Nejsou to bohové, jaké 

známe z  křesťansko-židovské tradice, tj. 
všemohoucí bytosti. Nenajdeme u  nich 
žádné lidské ctnosti, žádný příběh o spa-
sení – mýty severské jsou v tomto smys-
lu pravým opakem mýtů křesťanských. 
Severští bohové jsou vybavení superhr-
dinové bez zvláštních schopností, jejichž 
síla a  moc pochází z  různých dohod, vý-
měn a  těch nejlepších výtvorů trpaslíků 
získaných lstí, lží a  většinou vlastně tak 
trochu Lokiho vinou. Tito bohové nejsou 
nesmrtelní, ale nejsou ani smrtelní. Smrt 
pro bohy nemusí být totiž stavem trva-

lým. Loki například svou nesmrtelnost 
získá teprve tím, že pojí zvláštních jablek. 
Severští bohové nejsou často ani moudří: 
Thor je jen prosťáček, který rád jí, pije, za-
bíjí obry, láme kosti. Avšak je to prosťáček 
s  obrovskou silou – silou ochránit svým 
kouzelným kladivem Asgard (jeden z de-
víti světů) před kýmkoli, bude-li to potře-
ba. Loki z Gaimanovy Severské mytologie 
je ale naprosto jiný, než jakého ho známe 
z tradičních zpracování. Z vychytralého bo-
ha-podvodníka Gaiman stvořil boha bezo-
hledného, nadutého a krátkozrakého.
 Gaimanovi se bezpochyby povedlo 
nejen přiblížit současnému čtenáři sta-
rou severskou mytologii jako takovou, ale 
skrze ni i poukázat na to, že nám i  takto 
staré texty mají co říct dodnes. Vlastně se 
od bohů starých tisíce let zas tolik neliší-
me. Třeba by i na nás pradávná civilizace 
pohlížela stejně jako na  bohy vybave-
né různými kouzelnými artefakty, které 
nám na dálku umožňují ovládat dopravní 
prostředky či zbraně. Když Odin v příbě-
hu The Master Builder deklaruje „we need 
a  wall“, tedy „potřebujeme zeď“, jež by 
Asgard ochránila před trolly a  Mrazivý-
mi obry, neubrání se čtenář myšlence, 
že 1500 let starý příběh jako by vypadl 
z našeho světa. Jestli i to neukazuje, že se-
verské mýty jsou pro nás stejně aktuální 
dnes, jako byly v době, kdy vznikly, ať už 
posoudí každý jeden čtenář sám.

Petr Kuthan
foto: neilgaiman.com

gaimanova Severská mytologie nahlíží i do současnosti
Od Amerických bohů po Sandmana. Aneb před počátkem bylo nic. A mlha.

Adriena Šimotová 
v Českých Budějovicích
Po  dvaceti letech bylo možno v  Domě 
umění města České Budějovice nahléd-
nout do světa jedné z nejrespektovanější 
osobnosti výtvarného umění druhé polo-
viny dvacátého století Adrieny Šimotové.
 Její výstava odkazuje na  Holanovu 
sbírku Bolest. Tato sbírka ukazuje obraz 
života, který je pln opuštěnosti a  člověk 
je donucen k prodírání se k jeho smyslu. 
Přesto v  sobě básník nachází síly, které 
jsou schopny vnést světlo mezi všudypří-
tomné zlo a svět se tak stává lidsky oby-
vatelným. Tímto rozzářením se ve výstavě 
A je takové ticho Adrieny Šimotové stává 
vzpomínání. Po  konfrontaci se smrtí se 
výtvarnice upíná k  věcem ze svého nej-
bližšího okolí – domovu a ateliéru. Jejich 
prostřednictvím vyvolává stíny příběhů, 
s  nimiž se může divák na  krátkou chvíli 
setkat a  díky čistotě výrazu v  Adrienině 
tvorbě si tak dopřát i očisty duchovní.
 Všechna tato sdělení jsou uchová-
na na  papíře, ke  kterému Adriena došla 
po  zkouškách s  různými netradičními 

výtvarnými prostředky. Právě papíru vy-
užívá k  otlačení a  vrásnění a  dotváří tak 
způsob, jímž je vyprávěn niterný příběh. 
Kresba se stává zrcadlem konkrétní věci, 
která obsahuje abstraktní informaci. 
Na jednom papíře jsou tedy k vidění dvě 
zprávy navzájem utvářející otisk mysli vý-
tvarnice.                                          Jan Mojka

Když spisovatel prohlásí, že do hlavních 
postav své knihy vložil spoustu lásky, 
zní to dost lacině. To jsem si myslel, když 
jsem Patrika Hartla poprvé spatřil při roz-
hovoru. Pak jsem si ale do ruky vzal jeho 
poslední knihu Okamžiky štěstí a změnil 
jsem názor. Láska z ní totiž téměř tryská. 
 Hned první setkání s  knihou je tro-
chu netradiční. Má totiž dva začátky. Je 
tak zcela na  vás, jakým z  dvou příběhů 
začnete. Vybrat si můžete Jáchyma nebo 
Veroniku. Dva sourozence, jejichž životní 
cestu román sleduje. 
 Jáchym je student střední školy, Ve-
ronika studuje na vysoké. V jejich životě 
se ale stane něco, co navždy ovlivní celou 
jejich budoucnost. S nepříjemným zážit-
kem se najednou dvojice musí vyrovnat. 
Každý se o  to snaží po  svém, navzájem 
na sebe ale dál působí. V knize nicméně 
nedochází k  tomu, že by se v obou pří-
bězích něco opakovalo. Čtenář má tak 
možnost vidět jednotlivá období z  po-
hledu druhého hrdiny.
 Jáchym opouští školu a  vydává se 
do  zahraničí. Veronika zkouší podnikat, 
do toho ale zasáhnou nečekané události. 
Jejich cesty se postupně rozdělují a zase 
spojují. Během dvou vyprávění nakonec 
čtenář prochází jednotlivými životními 
etapami obou hrdinů. S Jáchymem a Ve-
ronikou strávíte několik let jejich života. 
A rozhodně na ně nezapomenete. Každý 

z  nich se při tom nějakým způsobem 
snaží jít naproti štěstí. Podaří se jim to?
 Patrik Hartl napsal neobyčejně oby-
čejný román. Kniha je plná momentů, 
které v životě čekají snad každého z nás. 
Smutek, štěstí, euforie i zklamání. Čtenář 
s hlavními postavami zažívá ty nejsilnější 
momenty a vnímá všechny pocity. Díky 
poměrně jednoduchému jazyku, který 
ale zároveň působí dost osobně, je navíc 
prakticky nemožné, aby si k oběma po-
stavám nevytvořil nějaký vztah. Osobitý 
styl zpestřuje i  vkusná dávka humoru, 
jenž vás sice neshodí ze židle, ale určitě 
se budete při čtení poměrně často usmí-
vat. 
 Autor si skvěle pohrál i  s  životními 
cestami Jáchyma a  Veroniky. Po  příbě-
hové stránce nemám téměř co vytknout. 
Některé události by se možná daly ozna-
čit za  přitažené, rozhodně ale nešlo 
o něco, co by mi při čtení vadilo.
 Více je ale někdy méně, což platí 
i v tomto případě. Občas se totiž stane, že 
se čtenář kvůli časovým skokům najed-
nou ocitne daleko v  budoucnosti. Záro-
veň jsou pak kvůli rozsáhlému časovému 
úseku některé pasáže lehce ochuzeny. 
Občas to trochu bolí. Nejvíc to ale bolí, 
když najednou zjistíte, že jste na  konci 
knihy, v  tomto případě tedy v  prostřed-
ku, a nic víc není. Jako lusknutí prstu. 
 Patrik Hartl, který mimo jiné působí 

jako režisér pražského divadla Studio 
DVA, napsal čtivý, zábavný a  silný ro-
mán. Drobné nedostatky není problém 
překousnout. Protože na  konci knihy 
skutečně cítíte, že tohle není obyčejné 

vyprávění. V  minulosti vydal spisova-
tel knihy Prvok, Šampón, Tečka a  Karel 
(2012) a Malý pražský erotikon (2014).

Jakub Bartoš 
(autor je redaktorem MF DNES)

Vydej se hledat štěstí v románu Patrika hartla
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Jsem vděčná, že mám rodinu, která 
o  mne stojí, i  když jsem nemocná. 
Ještěže do  deníku můžu napsat, jak 
se cítím pod psa, uvězněná uprostřed 
rodného města. Koukám na své rodné 
město skrz mříže, přitom jsem nic ne-
provedla. Jak mi řekli, jsem nemocná, 
mám paranoidní schizofrenii. Proč jiná 
oddělení vypadají útulně a tady si při-
padáte jako v  káznici? Nejsou peníze, 
říkají, když už přijdou, tak na  psychi-
atrii rozhodně ne. Ale i tady se léčí lidé 
jako jinde! Po třech týdnech se koneč-
ně dostanu na  víkend pryč. Celý ví-
kend jsem proležela, vůbec mi nebylo 
dobře. A zas v neděli podvečer návrat. 
Dny se vlečou jako líná ovce. Naštěstí si 
to zpestřuji návraty domů. Zatím jsem 
šíleně vykolejená a  vůbec si nepřipa-
dám v  pohodě. Už jsem alespoň pře-
stala hledat vzkazy v  textu, ale stejně 
nevím, co si se sebou počít. Je zvlášt-
ní jak „málo“ stačí, aby se Vám zbořily 
všechny sny. Když se po dvou měsících vrá-
tím domů o  20 kg těžší, dopadne na  mne 
další věc. Ondra, který se mnou absolvoval 
celý pobyt v nemocnici, se rozhodne se ro-
zejít. Obejde se to bez pláče a křiku, rozejde-
me se jako dva přátelé a do budoucna se tak 
k sobě i budeme chovat. Propláču ale kvůli 
rozchodu celé noci. Přece jen jsme prožili 
spolu sedm let. Šest let jsem čekala, až do-

studuje, a  teď jsem zůstala sama 
se svou nemocí. Mamka si v  práci 
vyjednala ošetřování člena domác-
nosti na půl dne. Dopoledne prole-
žím doma. Pozoruji koberec, jinak 
ležím nebo chodím doma jako lvi-
ce v kleci od rohu do rohu. Nevím, 
co dělat, co si přát. Odpoledne se 
mi mamka věnuje. Čte mi z knížek, 
chodíme spolu na zahradu. Hodně 
jsem zakrněla, co se týče svalové 
hmoty, jak jsem byla v  nemocni-
ci. S  mamkou jsme byly na  výletě 
na Červené Lhotě a nemohla jsem 
ani dojít, málem jsem tam zkolabo-
vala. Za ty dva měsíce jsem ztratila 
fyzičku. Začnu se trochu zvedat, ale 
všechno mi jde strašně pomalu. Ani 
mýt se mi moc nechce, ani vařit. 
Na  co? Nevím sama. Ztratila jsem 
motivaci i náladu na vše. Pláču do-
cela často. Ondra v dobré snaze mi 
o mé nemoci přinesl knížku. Místo, 

aby mne uklidnila, vyděsila mne daleko víc 
a začalo mi to vrtat hlavou. Opravdu mohou 
lidé cítit kouř, když tam žádný není? A  tak 
jsem skončila znovu v  nemocnici, v  horším 
stavu než posledně. Sestry mne uvítaly jako 
starou známou. Byla jsem na tom dost bíd-
ně, dokonce jsem se začala i  počurávat. To 
naštěstí po pár dnech ustoupilo.

Jitka Stojanová

Deník bláznivé Heleny
Vyrůstala v Mostku u Tábora, studovala 
Teologickou fakultu Jihočeské univerzi-
ty a  jako jedna z  dobrovolníků strávila 
v  rámci projektu Adopce nablízko rok 
v  Jihoafrickém městečku Malamulele. 
Co člověk uvidí, když půjde dál než 
mezi mrakodrapy hlavního města? Jak 
se v JAR žije a co je oproti našemu světu 
jiné? O svou zkušenost se s námi podě-
lila olga Švecová. 

Co stálo za Vaším rozhodnutím vydat 
se na rok do neznáma?
Na tuto otázku je vždycky těžké odpo-
vědět. Asi to bylo poslání a velká touha 
v srdci.
Na co bylo nejtěžší si zvyknout?
Jedna z věcí bylo počasí. Učit děti a cho-
dit dvakrát denně do  školy a  ze školy 
pěšky, to vše ve  čtyřiceti pěti stupních 
bylo velmi obtížné. Počet dětí ve  třídě 
byl kolem čtyřiceti pěti, a tak bylo někdy 
těžké i udržet jejich pozornost.
Jsou i dnes v zemi znát stopy někdej-
šího apartheidu?
Já jsem měla možnost žít na  větší ves-
nici, kde jsme byly jen dvě bíle holky ši-
roko daleko. Také jsme byly na katolické 
škole, proto jsme nikde žádný problém 
neměly. Pro některé děti jsem byla první 
bílá osoba, kterou v životě viděly. Apar-
theid se více projevuje ve velkých měs-
tech, například v  Johannesburgu  musí 
běloši jezdit zamčení v  autě a  jsou 
terčem útoků, krádeží a  násilí. Situace 
a  vztahy se  zlepšují, ale chce to stále 
ještě hodně času. Měla jsem také mož-
nost navštívit muzeum apartheidu, pro 
lidi a hlavně pro vztahy to nebylo lehké 
období.
Během pobytu jste se věnovala dě-
tem a  mládeži. Můžete popsat život 
mladého člověka v JAR?
Život je stejný. V  každé třídě je někdo 
zlobivý, někteří jsou velice  chytří,  sna-
živí, a  jinému zase studium moc nejde. 
Ve  škole se stále  používají  výchov-
né tresty, děti vědí, že poslouchat se 
musí. Mládež je stejná všude na  světě. 
Řeší módu, vztahy, hudbu a sní i o lep-
ší budoucnosti – v JAR o lepším domě, 
velkém autě, a tak dále. Chtějí také na-
vštívit  Evropu, která je pro ně doslova 
nebem.

Co pro Vás z  celého ročního pobytu 
bylo nejzajímavější zkušeností? 
Nejzajímavější zkušenost byl život 
v  mezinárodní komunitě spolu s  lidmi 
z Chile, Indie nebo Zambie a africký styl 

života - hlavně pak jejich pohled na čas, 
chvíle k setkávání se a společně stráve-
ný čas. 

Veronika Nováčková, 
 foto: archiv Olgy Švecové

adopce nablízko
Adopce nablízko je salesiánský projekt, jehož cílem je po-
moc ohroženým a znevýhodněným dětem a mládeži na ce-
lém světě. Umožňuje „adoptovat“ si dobrovolníka, kterému 
je tak poskytnuta finanční podpora. Salesiáni Dona Boska 
jsou církevní kongregací zabývající se výchovou mládeže. 
Za  tímto účelem provozují střediska mládeže, podporují 
a sami podnikají nejrůznější aktivity.

Pořadatelství již IX. ročníku Celostát-
ního festivalu studentského divadla 
ve  španělštině připadlo letos na  Bis-
kupské gymnázium J. N. Neumanna. 
Dvoudenního festivalu se účastnilo 
šest českých gymnázií se španělským 
bilingvním programem a dorazila i de-
legace Velvyslanectví Španělského 
království v  nejsilnější sestavě: JE pan 
velvyslanec Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-
-Martín a atašé pro školství Pilar Barrero 
García.

 A proč španělské bilingvy z celé Čes-
ké republiky každoročně spojuje právě 
divadlo? „Divadlo je neotřelá forma, jak 
používat španělský jazyk. Zároveň při-
náší studentům možnost seznámit se 
s  klasickou, ale i  moderní španělskou 
literaturou. Všechny hry, které předve-
dou jednotlivé spolky z  celé republiky 
totiž napsali španělští autoři,“ uvedl 
vedoucí španělské bilingvní sekce Bigy 
Petr Puffer.

Martin Volný, foto: Míša Reitingerová

Získáš nový obzor! 
Zhlédnete dokument o  lidských prá-
vech, vyslechnete si odborný výklad 
od  pověřené osoby a  nakonec se za-
pojíte v debatě na dané téma. Takovou 
možnost nyní mají studenti Biskupské-
ho gymnázia J. N. Neumanna, kde 28. 
března vznikl filmový klub při akci Je-
den svět na školách.
 „Záměrem tohoto filmového klubu 
je sblížení studentů s  problematickými 
tématy naší společnosti pomocí pou-
tavých dokumentů vybíraných z pestré 
filmotéky Jednoho světa na  školách,“ 
popisuje Jana Procházková, jedna z po-
řadatelů filmového klubu. Dalším dů-
ležitým bodem je konfrontace, díky níž 
mohou studenti z  filmu a  debat získat 
nový pohled na věc. Proto získal filmový 
klub název Nový obzor.
 Promítání odstartoval dokument Mý 
věci, který vyzývá k  minimalistickému 
způsobu života, což pro naši konzumní 
společnost je jistě velká výzva.
Tak nám držte palce, ať se naši studen-
ti kulturně vzdělávají a  rozšiřují si svůj 
obzor. A  my se budeme snažit vybírat 
dobré filmy.

Jan Mojka, foto: Denis Holub

Mám pocit, že jsem naprosto k ničemu. 
Tento pocit vyvolal BĚH a plíce mu byly 
nepřítelem. Rozhodla jsem se, že začnu 
žít zdravě, chtěla jsem začít včera večer, 
ale dostala jsem hroznou chuť na  pap-
rikové brambůrky (dámy pochopí, proč 
jsem z  ničeho nic dostala chuť zrovna 
na brambůrky)… 
 Tak jsem začala dneska, probudi-
la jsem se, šla se psem na  procházku, 
což znamená sejít čtyři patra a  zase je 
vyjít, ani netušíte, jak je to namáhavé 
po  dvanácti hodinách spánku. Dále 
jsem se nasnídala, dala jsem si vajíčko 
a  malinko chleba, protože, jak všichni 
víme, po  chlebu se podle moderní stu-
die tloustne. Před obědem jsem se ko-
nečně vykopala běhat, nevím, jestli by 
tomu trenér fitness říkal běh, ale na mě 
jsem podala dost dobrý výkon… Tedy 
až do doby, než se mi v puse začaly hro-
madit nechutně slizké hleny… Ale mým 
strastem nemělo být konec. Najednou 
jsem si všimla svého stínu na chodníku, 
který vypadal asi jako velká kolébající 
se žena, snažila jsem si toho nevšímat, 
říkala jsem si, že jsem přeci rok nesporto-
vala, místo toho jsem ale dělala spoustu 
jiných zábavných věcí: kouřila, pila alko-
hol a naháněla kluky na maturacích. Ale 

ani trochu mi to nepomohlo, spíš na-
opak… 
 Běžela jsem kolem řeky a  předsta-
vovala jsem si, že za  půl roku ze mě 
bude nejmíň topmodelka a  že bohu-
žel to překonávání těch hrozných šoků 
k  tomu neodmyslitelně patří. Konec 
konců taky přece nedoceníte radost, 
pokud se nejdříve nevymácháte v  po-
řádné louži. Ale aby toho nebylo málo, 
před koncem jsem začala mít existen-
ciální krizi, tu opravdovou, která na vás 
dopadne jak těžká deka, ze které se ani 
při nejlepší snaze nevymotáte. Koneč-
ně jsem pochopila, proč nemám chuť 
žít, když jsem jak hroch, a proč chodím 
kouřit, když nemám skoro jinou vidinu 
v životě…
 Nějakou záhadou jsem se nakonec 
dolopotila až domů a myslela, že sebou 
seknu, naštěstí jsem ucítila, že moje mi-
lovaná maminka dělá oběd, vymáčkla 
jsem proto ze sebe síly, o  kterých jsem 
ani netušila, že je ještě mám, a vydupala 
schody, A  teď se snažím uhlídat, abych 
místo dvou řízků snědla pouze jeden, 
a přitom si nadávám do hrochů. Jo, má-
lem bych vám zapomněla říct: život je 
krásný. 

Natálie Ledajaksová

V  polovině dubna ožil na  Bigy dvorek 
vedle jídelny. Konala se tu první venkov-
ní svačina, která byla spojená se sbírkou 
pro hospic sv. Veroniky. Tu ve škole zor-
ganizovala vyučující Pavla Trendová 
a vybralo se přes 57 tisíc korun. Studenti 
si mohli za symbolickou částku 5-10 Kč 
zakoupit různé sladké i  slané pečivo. 
A  protože po  zrušení našeho  školní-
ho  bufetu zavedením „pamlskové“ vy-
hlášky je o  jídlo vždy velký zájem, vět-
šina zmizela během chvilky. Kdo nebyl 
zrovna hladový, mohl si dát kávu či čaj, 

který přišel v chladném počasí obzvlášť 
vhod. Součástí svačiny bylo i hlasování 
pro téma majálesu.
 Děkujeme moc všem zúčastněným 
a těšíme se na vás 12. května opět o vel-
ké přestávce, kdy bychom svačinu rádi 
zorganizovali znovu. Tentokrát by vy-
brané peníze mohly posloužit zkrášlení 
právě dvorku, který je skvělým místem, 
kde studenti mohou trávit svůj volný 
čas a pořádat různé akce.

Adéla Heppnerová, 
foto: Tomáš Kouba

Španělská literatura, 
             to není jen Don Quijote!

znáte se s…? 
 

Ze Svačiny na dvorku se stane tradice

Jaký je to nebýt topmodelkou
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Scénář a kresba:  Vojtěch Liebl

 POSLEDNÍ SLOVO 

„#SansMoiLe7Mai je ne donnerai pas ma 
voix à un banquier véreux ou à une fasci-
ste!“ (7. května beze mě, nedám svůj hlas 
prohnilému bankéři, ani fašistce). Hashtag 
tábora frustrovaných, ale tvrdohlavých pří-
znivců silně levicového Mélenchona dnes 
zmůže víc než tisíc rádoby vyváženě ob-
jektivních analýz zasloužilých politických 
komentátorů ze stáje klasických médií, kteří 
varují před nacionalistkou Marine Le Pen, 
jejíž vizí je uzavřená sekuritizovaná Fran-
cie, a nabádají k volbě liberálního centristy 
Macrona.  V  této nové postfaktické realitě, 
kterou tak dobře odhadl například Donald 

Trump, už jen málokdo věří v „kamenné“ 
politické strany s jejich skandály a okouka-
nými tvářemi. Voliči žádají změnu. Primárky 
tak nepřály politickým matadorům. 
 Za  socialisty nominaci získal ministr 
školství Hollandovy vlády Hamon, který po-
razil jasného favorita, někdejšího premiéra 
Vallse. Jenže nestačí jen být nový, je třeba 
charisma a  nezávislost na  politickém esta-
blishmentu, a tak řada skalních voličů soci-
alistů zběhla raději k Mélanchonovi. 
 Kandidát pravice Fillon pro změnu 
udolal silné váhy Juppého i Sarkozyho. Jako 
de gaullovský spasitel oslovoval  četný zá-
stup voličů typu Clauda Verneuila, zklama-
ného otce nezdárných dcer z filmu Co jsme 
komu udělali, věřících ve  starou dobrou 
Francii, kterým se z migračního liberála Ma-
crona dělají osypky a Le Pen je na ně prostě 
moc radikální, navíc ženská! Ale ta jeho Pe-
nelopegate! 
 Francie je před druhými volbami rozdě-
lenou zemí, ostatně stejnou zkušenost jsme 
udělali i  my v  posledních prezidentských 
volbách. Jenže tady jde o  všechno nejen 
Francouzům, ale i celé Evropě. Po úspěchu 
Brexitu i  Trumpa už není sázka na  rozum 
zdaleka tak jistá. A tak snad v době sociál-
ních sítí osloví alespoň ten Macronův „posi-
tive message“.

Martin Volný, Kateřina Šimková, 
Sciences Po Paris                     

Vedneměsíčník vychází za podpory: 

literární kavárny

měsíc ve dne
literární kavárna

Biskupského gymnázia

 

 

a organizace Fokus
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Ve svém posledním komentáři jsem psal 
o  svým způsobem revoluční Evropě, 
v  níž dochází ke  střetu progresivního 
eurounijního proudu s proudem nacio-
nalistickým a  radikálním. Výsledek prv-
ního kola francouzských prezidentských 
voleb je dalším v řadě, který tuto skuteč-
nost reflektuje. Dá se v podstatě říci, že 
jde o takové „obrácené“ volby americké.  
 V  nich se po  primárkách v  táboru 
Republikánů a  Demokratů utkali pseu-
dokonzervativní Donald Trump, vyzná-
vající protekcionismus a  striktně antii-
migrační rétoriku, s  levicovou, sociálně 
liberální Hillary Clintonovou. Ve  Francii 
jde o  takřka identický souboj, jen tím 
levicovým liberálem je v tomto případě 
mužský kandidát Emmanuel Macron, 
a  tím protekcionistickým, protiimig-
račním a  nacionalistickým je Marine Le 
Penová. A  bohužel, stejně jako u  voleb 
amerických, ani zde bych se stoprocent-
ním přesvědčením nemohl otevřeně 
podporovat ani jednoho z nich. 
 Marine Le Pen je flagrantně prorus-
ká, přeje si odchod Francie z EU (a nej-
lépe rozložení EU jako takové), její anti-

imigrační vystupování není racionální, 
nýbrž populistické a v ekonomické sféře 
vyznává protekcionistickou agendu, 
která je v přímém rozporu se zásadami 
liberalizovaného trhu. Zejména její silná 
afinita k Vladimiru Putinovi je nejen pro 
Francii, ale i  pro celou Evropu velkým 
nebezpečím. Podobně prorusky orien-
tovanou zahraniční politiku reprezen-
toval trochu paradoxně i konzervativec 
Francois Fillon, který by byl jinak skvě-
lým kandidátem (když tedy pomineme 
jeho aféru). 
 Protivník Le Penové, Emmanuel Ma-
cron, je z  jiného těsta. Obecně je ozna-
čován za centristu, dříve však byl členem 
Socialistické strany, za  kterou seděl až 
do roku 2016 i jako ministr v Hollandově 
vládě. Jeho politické pozice jsou velmi 
blízké pozicím, které zastává kupříkladu 
Barack Obama. Obama sám ostatně Ma-
crona před volbami podpořil. Macron je 
proevropsky zaměřený, patří k  zastán-
cům větší (!) imigrace do  Evropy a  sil-
nější evropské integrace. Právě pro jeho 
nekritický postoj k  EU a  podpoře mig-
race (mimo jiné) bych mu svůj hlas dát 

nemohl. Progresivní proevropský proud 
je sebedestrukční a  Macron je jedním 
z jeho představitelů, byť netíhne tak ra-
dikálně k levici jako třeba Martin Schultz 
nebo Alexander van der Bellen.
 Druhé kolo francouzských voleb se 
ponese ve stejném duchu jako uplynu-
lé volby americké či rakouské, v  duchu 
střetu pomyslného „většího zla“ se „zlem 
menším“. Narozdíl od  zmiňovaného 
amerického a  rakouského příkladu je 
však v  tomto případě zcela evidentní, 
kdo představuje „zlo“ větší, a proto z čis-
tě politického a pragmatického hlediska 
by bylo vítězství Emmanuela Macrona 
tou lepší variantou. Koneckonců už mu 
také řada poražených kandidátů vyjá-
dřila svou podporu. Vavřínový věnec 
pro prezidentku Marine Le Pen by totiž 
po Brexitu znamenal pro Evropu pomy-
slný „poslední 
hřebík do  rak-
ve“. Ale na  ví-
tězství Trumpa 
a  na  Brexit by 
také vsadil má-
lokdo…
Jaroslav Ženíšek

Ač se to nemusí zdát, mílovými kroky se 
blíží volba prezidenta naší republiky. Je 
tedy čas se začít orientovat v  prezident-
ských kandidátech, respektive v  součas-
nosti spíše v  kandidátech na  prezident-
ské kandidáty. Pro mne osobně je toto 
období, kdy si národ český volí svého 
nejvyššího politického představitele, 
spíše dobou, během které dochází k hro-
madným hádkám v  rodinách. Vezměme 
si příklad. Radikální posluchač skupiny 
Ortel, který brojí proti všemu novému 
a  cizímu a  který zřejmě do  volební urny 
vhodí lístek se jménem kandidáta, jenž 
odpovídá jeho bojácnému světonázoru, 
jako je například Sládek. Tento člověk má 
dítě, jež však nazývá „vítačem“ či „sluníč-
kem“, jelikož má diametrálně odlišné ná-
zory, nebrání se novým pořádkům a volil 
by zcela jiného kandidáta. Dovedete si 
představit, jak pak asi může zhoustnout 
atmosféra při politické diskuzi během ne-
dělního oběda.
 Když už jsem zmínil jméno Sládek, 
rád bych u něj ještě chvíli zůstal. Při shr-
nutí kandidátů na kandidáta na preziden-
ta našeho státu tím totiž „zabijeme dvě 
mouchy jednou ranou“. Není totiž Sládek 
jako Sládek. Známější z nich, Miroslav, by, 
jak říká: „nahnal Romy do Vltavy“ nebo je 
„poslal zpět do Indie“. Též mě zaujalo jeho 
tvrzení, že „Romové by měli být zavíráni, 
pokud přejdou přechod na  červenou“. 
Nedávno mu však došlo, že Romové již 
nejsou aktuálně nejožehavější téma a že 
teď jsou v módě uprchlíci. Ten by se s tím 
prezidentováním nemazal. Jeho jmeno-
vec, Igor, není sice tak známý, ale co do bi-
zarnosti za  Miroslavem v  ničem nezaos-
tává. Tak například kandidaturu oznámil 
v inzerci novin, a aby jen nerozdával, vy-
tvořil bankovní účet, kam mu mohou lidé 

přispět. Tenhle člověk je v podnikání před 
Babišem o deset let napřed. Třetím ucha-
zečem o pětiletý pobyt na Hradě je Marek 
Hilšer. Je to lékař, který se nestydí ukázat 
svou vypracovanou hruď, s  níž ruského 
medvěda zajisté zažene zpět za Kavkaz. 
 Nyní už se ale dostáváme ke  třem 
kandidátům, kteří se pravidelně umisťují 
na čelních příčkách těch nejdůvěryhod-
nějších průzkumů. Jedním z  nich je Jiří 
Drahoš, jenž působí dojmem, že by byl 
ochotný nechat se za  demokracii upá-
lit. Když však přijde na téma vystoupení 
z EU, zdají se panu vědci „internety“ jako 
sedmihlavá saň s  tím, že lid není scho-
pen rozeznat, zda bojuje s hlavou první 
nebo třetí. Dále je tu Michal Horáček, 
který když volbu vyhraje, prohraje nás 
pravděpodobně v sázce s arabským šej-
kem o mahagonový cimbál. Má totiž rád 
nejistoty a  odpovídá na  jakýkoli dotaz, 
hlavně když může pronést „antibabišov-
skou“ anekdotu a prohlásit, že za minu-
lého režimu bylo hůř (tedy v  tomto du-
chu se nesla jeho přednáška). Posledním 
z této trojice je osoba, o níž asi není třeba 
moc říkat. Ano, jedná se o  současného 
prezidenta Miloše Zemana, jehož „Ov-
čácký“ pes stihl všechny ostatní zájem-
ce o  post preventivně pokousat, aby se 
snad nesnažili jeho milovaného pána 
svrhnout. 
 Nevím jak vy, ale já, když se osobně 
podívám na jednotlivé kandidáty na pre-
zidentský post, mám chuť poznamenat, 
že jsme ztraceni. Jediné, co nám podle 
mě zbývá, je vyčkat na  spásu v  podobě 
„floridského rytíře“ Jardy Jágra, který ja-
kožto Čech jako poleno nastolí svou ho-
kejkou v  naší milované středoevropské 
kotlině mír a pořádek. 

Tomáš Knap

1. Jak se dříve jmenovala DK Slavie
a) Německý dům 
b)  Český dům 
c)  jmenovala se stejně

2. V jakém roce přešel Měšťanský 
pivovar na moderní způsob kvašení?
a) 1850 
b)  1853 
c)  1856

3. Kolik mlýnů bylo na území Českých 
Budějovic v 19 století?
a)  8  
b)  12 
c)  10
                     
4. Kde stálo nádraží koňské dráhy?
a) současné nádraží 
b)  v ulici Komenského 
c)  u Zelené ratolesti 

5. V jakém roce došlo k velkému 
rozmachu těžby stříbra?
a) 1520
b)  1525 
c)  1530

6. Kde stával Gloriel zvaný Templ?
a) na Sokolském ostrově 
b)   u Polikliniky Jih 
c)  na Sadech u Rudolfovské

7. Jak se jmenovaly nejstarší lázně 
v Českých Budějovicích?
a) Samsonovy 
b)  lázně Manda 
c)  Budějovické lázně

8. Co dříve stávalo vedle restaurace 
u Kliků?
a) Rybářská bašta 
b)  veřejné WC 
c)  ševcovská dílna

9. V jakém roce byla uzavřena 
mincovna?
a) 1613 
b)  1615 
c)  1611

10. Jaká freska zdobí obřadní síň 
radnice?
a) Šalamounův soud 
b)  Vyhnání z ráje 
c)  Samson a Dalila

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

Zdeněk Stojan

FrAnCie: HlAVně žádné dAlšÍ PŘeKVAPenÍ, PrOSÍM

HiStOriCKý  KVÍZ

Kandidáti? marnost nad marnost

„Jménem Sekce volných novinářů při 
Odborovém svazu novinářů a  pracov-
níků medií ČR si dovoluji Vám poblaho-
přát k umístnění v první trojici v soutěži 
O nejinspirativnější středoškolský časo-
pis 2016…“ Tak takovýto email nedostá-
váte každý den.

 Vedneměsíčník sklízel v soutěži stře-
doškolských časopisů vavříny už v  loň-
ském osmém ročníku, nebýt stížnosti 
nejmenovaného soukromého gymná-
zia, sahali jsme i po příčce nejvyšší. Ano, 
máte pravdu, vy za „viaduktem“, nejsme 
typickým středoškolským časopisem 
a taktéž úplně ne časopisem jedné ško-
ly, byť nezájmem ostatních středoškolá-
ku o psaní do VDM dnes tvoří obsah na-
šich novin z více jak 90% právě studenti 
Bigy. Ale i  tak si stojíme za  tím, že se 
neuzavíráme spolupráci s  nikým (tedy 

pokud ctí alespoň ta nejelementárněj-
ší pravidla redakční práce), ať už jsou 
to studenti jiných středních škol, které 
mezi sebou moc rádi uvítáme s novým 
zářijovým číslem, vysokoškoláci (byť 
většinou jde o  naše bývalé redaktory, 
kteří odrostli středoškolským škam-
nám), ale třeba i  klienti Fokusu. O  naší 
otevřenosti konec konců svědčí i místo 
naší redakce, Literární kavárna Měsíc 
ve dne. Prostě jsme takoví vedneměsíč-
níkovští lumpenkavárníci. 
 Děkujeme všem našim redaktorům, 
fotografům, grafikům a  spolupracovní-
kům a  hlavně Vám čtenářům, pro kte-
ré tohle vše podnikáme. Pokud chcete 
mezi nás, napište nám na náš facebook, 
a vy všichni ostatní, držte nám 24. květ-
na palce, protože Váš Vedneměsíčník 
jde do finále!

redakce                                                                                   

Patříme k nejinspirativnějším 
středoškolským časopisům v celé zemi!

Výstava v Galerii Měsíc ve dne


