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Drazí čtenáři, 

po krátké prázdninové pauze se Vedneměsíčník vrací s novým číslem! Jak je již zvy-
kem, pomyslné žezlo šéfredaktorství bylo předáno. V letošním školním roce se mů-
žete těšit na akční web, originální rubriky a slibnou politiku. Pokud se však nebudete 
ztotožňovat s politikou, alespoň Vám nabídneme něco lichotivého!  Seriál o vysoko-
školácích z Budějovic, protože informací o vysokých školách není nikdy dost, novou 
grafiku a co víc, třeba i tip na dobré budějovické kafe.
 S  časem spojeným se školou a  shonem přinášíme jistý nadhled. Nechte tak 
na chvíli učení a prolistujte se tímto číslem. Přečtěte si například rozhovor s Pepou 
Prokešem, již zmíněný seriál o vysokoškolských studentech nebo o Mendíku na kobe-
rečku u papeže Františka. Častější dávku Vedneměsíčníku si můžete užít také na na-
šem webu, kde zveřejňujeme i články, které na následujících stránkách nenajdete. 
 My, Natálie Ledajaksová, Jitka Řehořová a Jan Mojka, vám přejeme z nejvyššího 
šéfredaktorského křesla dávku kuráže, nadhled a chuť do života. Jeden můj nejme-
novaný profesor apeluje na  svěžest a  aktivitu mladého věku. Studentský život je 
toho přece plný. Tak ho pojďme s tímto říjnovým číslem oslavit!

Jan Mojka, šéfredaktor
foto: Tomáš Kouba

Snad z  každého koutu po  nás pokukují 
obličeje usmívajících se politiků. Den co 
den lídři svých stran zápasí v ringu před-
volebních debat, průzkumy chrlí rozpo-
ruplné informace o  preferencích kandi-
dujících stran. Kampaně vrcholí. Strany 
se urputně pokouší na  poslední chvíli 
získat přízeň nerozhodnutých voličů, pře-
táhnout si jiné, ale zároveň udržet ty své. 
Sněmovní volby se prostě tryskem blíží. 
A nikdo z nás není ušetřen.
 To, co je ale na tomto všem nejdůleži-
tější, je samotný volič. Jak jej oslovit? Co 
mu nabídnout? Čím jej zaujmout? 
 Tyto a mnohé další otázky si jistě po-
ložili všichni ti, kteří v jednotlivých politic-
kých stranách vedou předvolební kampa-
ně. Ne vždy jsou ale odpovědi stejné. 
 Snižovat daně, nebo navyšovat dů-
chody, být pro Evropskou unii, nebo pro-
ti… Tyto i  mnohé další otázky jsou pro 
většinou stran stálicí v jejich programech. 
Není těžké si domyslet, na jakou skupinu 
konkrétní politici cílí. 
 I přestože se vede přetahovaná o ka-
ždý hlas, na mladé často politické strany 
nemyslí, nebo je přímo opomíjí. Nutné si 
je ale přiznat, že sami mladí o politiku zá-
jem příliš neprojevují, někdy k ní dokonce 

cítí odpor. Mají pocit, že jejich hlas není 
slyšet, že nemůžou nic změnit. 
 Opačný názor však dlouhodobě zastá-
vá organizace Člověk v tísni, která 4. října 
uspořádala již sedmý ročník Studentských 
voleb. Na více jak 290 školách v celé České 
republice si mohli studenti „nanečisto” vy-
zkoušet, jak fungují skutečné volby, a dát 
svůj hlas straně, která je jim blízká. 
 V Jihočeském kraji, stejně jako ve zbyt-
ku republiky, ovládla volby Česká strana 
pirátská, a  to s  26 % odevzdaných hlasů. 
Již v loňském roce, kdy žáci a studenti vo-
lili strany do krajských zastupitelstev, uko-
řistili Piráti v Jihočeském kraji prvenství. 
 Dlouhodobě oblíbenou je u  studen-
tů také strana vedená Miroslavem Ka-
lousem, TOP 09. V  letošním roce od  stu-
dentů z  Jihočeského kraje získala 13,4 % 
hlasů a  ve  srovnání s  loňskými volbami, 
kdy získala od mladých Jihočechů 12,3 %, 
si slabě pohoršila. Tehdy se však ucházela 
o hlasy v koalici s HOPB, ale i se Starosty, 
kteří nyní kandidují samostatně.  Naopak 
ANO 2011 dominující s náskokem v gra-
fech mezi „dospělými“, obsadila u studen-
tů až třetí místo, a to ziskem 12,6 % hlasů 
– byť si od  loňských krajských voleb po-
lepšila o 1 %. Čtvrtá skončila ODS s 8,1 % 
a  první pětici uzavírá Strana zelených  
s  6  %. Šesté místo a  5,6 %  získala SPD 
a v porovnání s výsledky z loňského roku 
víra studentů v extremistické strany nepa-
trně zeslábla.
 Nad čím je ale třeba se pozastavit, je 
volební účast. Ta v letošních volbách sla-
bě překročila 50 %. Oproti loňským vol-
bám je toto procento sice znatelně vět-
ší, přesto je ale třeba i  nadále mladé lidi 
povzbuzovat, aby využívali tohoto svého 
základního práva. Ale nevštěpovat jim 
právo volit jako povinnost, ale spíše jako 
dobrou příležitost pro vyjádření jejich ná-
zoru a možnost něco změnit.
 Když ale srovnáte volební účast v mlá-
dežnických volbách a  v  těch „dospělác-
kých“, mají se dospělí od nás přeci jen co 
učit!
Sára-Nikola Lučanová, foto: Tomáš Kouba

Studentské volby ovládli Piráti
Spíše než volejbalové míče, létají 
nad budějovickou sportovní halou 
otazníky. Původně 148milionová 
rekonstrukce technického a  sociál-
ního zařízení se totiž táhne již 8 let.

Dlouhých 8 let se musí sportovci při-
způsobovat nevyhovujícím podmínkám 
Sportovní haly v  Českých Budějovicích. 
Nejde jenom o úspěšné budějovické vo-
lejbalisty, ale i florbalisty a hráče sálové 
kopané. Volejbalistům Jihostroje však 
tento stav škodí nejvíc. Tým, který se pra-
videlně účastní nejvyšší evropské ligové 
soutěže, je dnes natolik zoufalý, že jeho 
vedení nabídlo vytvoření projektu úprav 
na vlastní náklady. 
 Celá kauza začala roku 2009, kdy 
rada města schválila studie, podle nichž 
by se hala mohla rekonstruovat. Plán za-
hrnoval kromě sociálního a technického 
zařízení i rekonstrukci střechy. „Upravuje 
výšku střechy, kvůli podmínkám meziná-
rodních soutěží,“ uvedl tehdejší primátor 
Juraj Thoma. Celková investice měla dle 
Thomy činit 148 milionů korun a hotovo 
mělo být do 2 let, tedy do roku 2011.  
 Právě roku 2011 se začaly nad halou 
ve Stromovce vznášet otazníky. Radnice 
chtěla projekt radikálně „ořezat“ hlavně 
kvůli nedostatku financí a  odstartovala 
tím hledání alternativy projektu. Mezitím 
se stačilo vyměnit vedení města a s man-
dátem přebralo i  tento problém. Byla 
vypsána architektonická soutěž, které se 
účastnilo na 40 návrhů. 
 Opozice v zastupitelstvu však postup 
ostře kritizovala. Záměr měl prý řadu 
chyb a podle nich by město zaplatilo jen 
drahý projekt a  z  haly by stejně nic ne-
bylo. Své pochyby neskrýval například 
někdejší investiční náměstek František 
Jelen, který se problémem původně za-
býval. „Je to jenom o tom, že nás budete 
opíjet rohlíkem,“ prohlásil Jelen na  jed-
nání zastupitelstva. I  přes zastupitelské 
neshody byl vybrán návrh Ateliéru 8000. 
Podle předsedy poroty Miloše Kopřivy 
vyučujícího na  Českém vysokém učení 

technickém byl vítězný návrh dynamický 
a  vynikajícím způsobem umístil na  stís-
něný pozemek hlavní a  vedlejší halu 
i běžecký koridor. 
 Vítězství Ateliéru 8000 se však stalo 
předmětem dalšího sporu. Protestující 
poukazovali na  skutečnost, že v  archi-
tektonické soutěži zůstaly návrhy, které 
překročily stanovený limit pro realizaci – 
částku 277 milionů korun. Jedním z nich 
byl i  návrh Ateliéru 8000. Jenže podle 
primátora Juraje Thomy se už v průběhu 
soutěže porota usnesla, že ceny za reali-
zaci nebude brát v potaz, protože uvede-
né kritérium nedodržela řada účastníků. 
A komora architektů, podle jejíchž pravi-
del se soutěž konala, uznala výběr vítěze 
za  regulérní. Úřad pro ochranu hospo-
dářské soutěže (ÚOHS) měl ale jiný názor 
a soutěž na projekt haly zrušil. 
 Město tak mělo v jedné ruce potvrze-
ní, že soutěž byla regulérní, a v druhé vy-
jádření, které soutěž rušilo. Radnice však 
i přes tento problém začala řešit problém 
jiný – kam s novou halou? Ve hře bylo ně-
kolik možností. Z toho například postavit 
halu novou na  místě haly staré nebo ji 
rovnou umístit jinam, třeba do  lokality 
bývalých kasáren ve  Čtyřech Dvorech. 
Projekt by tak zlevnil a dostal se pod část-
ku 277 milionů korun. Tím by se stala sou-
těž platnou a stavba by mohla začít.  

 Ke  konci roku 2013 však rada roz-
hodla, že celý projekt bude opět zasta-
ven. Podle primátora Thomy bylo totiž 
důležité vyčkat na verdikt ÚOHS.
 Pojďme ale do roku 2015, kdy se udál 
další z celého řetězce zvratů této kauzy. 
Město České Budějovice totiž odmítlo 
vyplatit odměnu za  soutěž, která byla 
zrušena. „Město by mělo po  těch archi-
tektech, kteří už obdrželi odměny za  2. 
a 3. místo, požadovat peníze zpět,“ kon-
statoval radní Rudolf Vodička. V tu dobu 
odměna za  první místo ještě zaplacena 
nebyla. Zastupitel Michal Šebek spočetl, 
že jen přímé náklady na odměny účast-
níkům soutěže nebo porotcům či na do-
datečný posudek jednotlivých návrhů se 
vyšplhaly dohromady zhruba na 1,7 mili-
onu korun. Finální výše odměn dosáhla 
částky 750  000 korun, o  které se město 
dodnes soudí.
 Ale ani současné řešení stavby podle 
projektu samotných volejbalistů nemusí 
být nakonec bez otazníků. Co se nejdříve 
tvářilo jako rekonstrukce, dnes vypadá 
na výstavbu nové haly a náklady rostou 
o více než sto miliónů korun.
 Nezbývá nic jiného, než popřát vo-
lejbalistům štěstí. Vždyť to jsou oni, kdo 
svými dobrými výsledky zvedají budějo-
vické diváky z již chátrajících sedadel.

Tomáš Knap

Když nejde o volejbal, ale politickou přehazovanou
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Po šestiměsíční pauze se opět vrátila Českobudějovická amatérská liga Ulti-
mate Frisbee se svým již čtvrtým turnajem pro širokou veřejnost. Liga, kte-
rá byla založena mladými iniciativními hráči tohoto nejrychleji rostoucího 
sportu na světě, se těší velké oblíbenosti mezi mladými lidmi z Českých Bu-
dějovic i širokého okolí. 
 Tyto tradiční turnaje si vydobyly dobré renomé i  za  hranicemi jižních 
Čech. Konkrétně mezi zúčastněnými týmy jsou i družstva z Prahy nebo Pří-
brami. A o co že se vlastně hraje? Mimo čest, uznání a putovní pohár hráči 
získávají skvělé zážitky, nové přátele a nezapomenutelné okamžiky. Tato liga 
nevznikla za účelem vybudování profesionální soutěže, nýbrž pro předsta-
vení sportu veřejnosti a setkávání lidí se stejnými zájmy. 
Turnaj se uskutečnil na konci října a podle organizátorů velmi úspěšně. Sa-
motní hráči pak vypadali po celém dni frisbee zdravě unaveni. „Celý turnaj 
jsem si moc užila. Mám nejraději ty chvíle, kdy s přáteli mohu bezstarostně 
sdílet momenty, jako jsou tyto,“ řekla jedna z účastnic Jitka Řehořová. 
 Na další turnaj se můžeme těšit na přelomu ledna a února. Tentokráte 
půjde o  halovou verzi. Ultimate frisbee  je kolektivní týmový sport s  dis-
kem frisbee. Hrají jej proti sobě dvě družstva o pěti nebo sedmi hráčích. Ví-
tězí družstvo, které má na konci hrací doby vyšší skóre, nebo dosáhne jako 
první stanoveného počtu bodů.

Tomáš Kouba

amatérské frisbee opět na scéně

Již v dobách studia na Divadelní fakul-
tě AMU hostoval v  Národním divadle. 
V  roce 1963 se zde zrodila legendární 
inscenace Romeo a Julie v režii Otomara 
Krejči. Z Národního divadla však odešel. 
Proč? 
 „My jsme se v  tý době jaksi zlobi-
li, protože se nám zdálo, že Národní 
divadlo jaksi nemělo dostatek vnitřní 
energie už v  tý době. Chtěli jsme zku-
sit něco vlastního, a  tak jsme se trhli,” 
popisuje pan Tříska v rozhovoru s Mar-
kem Ebenem Na  Plovárně. Jan Tříska, 
Josef Topol, Marie Tomášová a  Otomar 
Krejča  měli sakra kuráž! Společně uká-
zali národu, že divadlo jde dělat i jinak. 
Společně tak založili Divadlo za branou, 
v  jehož manifestu se psalo: „Zprotivil 
se nám chod lhostejného divadelního 
stroje a  připadá nám, že bychom se 
proviňovali na  divadle i  na  sobě, kdy-
bychom mu sloužili dál. Divadlo není 
stroj, ale ústrojí, organismus…“ Divadlo 
za branou bylo nejúspěšnější své doby. 
 V  roce 1972 jej komunistická moc 
zakázala. O pět let později Jan Tříska po-
depsal Chartu 77 a  emigroval do  USA. 
„Já jsem se vždycky snažil udržovat 
v kondici. Sotva jsem přijel do Kanady, 
tak jsem začal běhat a  už jsem nikdy 

nepřestal. Na našem povolání je všech-
no nepravidelný, proto mi dělá strašně 
dobře, když něco zůstává konstantní. 
Ironie je, že člověku připadá, že mu je 
dvacet. Jsem zdravej, mám práci, mám 
strašnou spoustu zájmů, jsem strašně 
zvědavej na strašnou spoustu věcí, jsem 
v  podstatě věčnej student a  proto si 
kolikrát myslím, že jsem pořád mladej,” 
říká v rozhovoru s Markem Ebenem. 
 V  nové vlasti přijal zcela odlišná 
pravidla. V  mnohém mu byla bližší. 
Byl zvyklý být na  sebe přísný. „Já jsem 
ochotnej cokoliv se naučit, jezdit na ja-
kýmkoliv zvířeti, nechat se spolknout ja-
kýmkoliv zvířetem, všechno. Ale to není 
jen jaksi ta ochota. To vidíte na americ-
kým filmu, oni to nehrajou, oni to jsou!” 
 Po  Sametové revoluci začal znovu 
pracovat i  v  Čechách. Nezapomenu-
telným ztvárněním se stal učitel Igor 
Hnízdo ve filmu Obecná škola. Připadá 
mi, že Tříska měl s Hnízdem hodně věcí 
společných. Svědomitý a rebel zároveň. 
Ale především vzor. Můj obrovský vzor.
 Jan Tříska vryl nesmazatelnou stopu 
do dějin divadla, filmu a především čes-
kého národa. Čest jeho památce! 

text: Karolína Hajná, 
foto: Tomáš Kouba

Jan TříSka: „Hrát divadlo  
je věcí osobní statečnosti.”

Zážitek na celý život mají za sebou čle-
nové pěveckého sboru Mendík. Ve Vati-
kánu se setkali s  papežem Františkem, 
kterému se jejich vystoupení líbilo. A lí-
bilo se natolik, že je vyzval, aby ve zpěvu 
pokračovali. Nadšené studenty Gymná-
zia Jana Valeriána Jirsíka při tom sledo-
valo zaplněné Svatopetrské náměstí. 
 Sama vedoucí sboru Olga Thámová 
nemohla uvěřit tomu, co se stalo. „Za-
zpívali jsme úryvek jedné rytmické du-
chovní písně a nevíme, jak je to možné, 
ale náš zpěv zřejmě zaujal. Byli jsme vy-
zváni, abychom se posunuli ještě blíže 
pod tribunu a neustále nám naznačova-
li, abychom pokračovali ve zpěvu. Před 
plným náměstím jsme měli možnost 
odzpívat asi 6 písní, dokud k nám Svatý 
otec nedošel,“ vypráví. 
 Olga Thámová se s papežem Fran-
tiškem pozdravila, poděkovala mu 
a  věnovala sborové tričko. „Vyzval nás, 
ať mu ještě chvilku zazpíváme a potom 
nám požehnal, poprosil o  to, abychom 
se za něj modlili a vyfotil se s námi,“ po-
pisuje. Výprava byla původně dárkem 
k narozeninám kardinála Miloslava Vlka, 
který se jich ale bohužel nedožil. Cestu 
tak studenti pojali jako poctu význam-
né postavě. 
 Jedním z  bodů několikadenní-
ho programu byla i  Svatováclavská 
mše svatá v  Chrámu sv. Petra, kterou 
místo kardinála Vlka sloužil králové-
hradecký biskup Jan Vokál. I  při ní se 
Mendík představil a  zazpíval hymnus  

sv. Václave a českou státní hymnu. 
 „Když jsme zpívali státní hymnu, 
doslova mi běhal mráz po zádech. Uvě-
domil jsem si, že naše hymna právě zní 
na jednom z nejsvatějších míst křesťan-
ství,“ vzpomíná 20letý Jiří Vobr. 
 Krátce před svým odjezdem Men-
dík vystoupil i  v  kostele sv. Marcelina 
a Pietra v Lateránu, kde zazpíval na po-
čet zesnulého kardinála Miloslava Vlka. 
S  ním mají navíc jeho členové jednu 
společnou věc. Studoval totiž na  stej-
ném gymnáziu, „Po koncertě jsme pře-
dali zástupkyni velvyslance Zuzaně 
Válkové také archivní doklady toho, že 
na našem gymnáziu kardinál Vlk oprav-

du studoval – jeho ročníková a maturit-
ní vysvědčení,“ dodává Olga Thámová. 
 V  nabitém programu byl pro vět-
šinu studentů největší zážitek setkání 
s  papežem. „Na  první pohled pro mne 
bylo ohromující, s  jakou skromností 
a  vřelostí k  nám přistoupil otec Franti-
šek, jak obyčejně nás poprosil o  ještě 
jednu píseň. To bylo pro mě největším 
překvapením mezi nádherou a velkole-
postí starověkých památek, renesanč-
ních kostelů a barokních fontán. Prostá 
laskavost malého velkého člověka,“ vy-
práví 22letý Jan Vaclík.

Buba Kartoš
foto: archiv Mendíku

Zpívejte dál, poprosil budějovické studenty papež František

(nE)mlč! 
Už potřetí.
Studentská akce (NE)mlč!, kterou už 
tradičně hostí Studentský kostel sv. Ro-
diny, se objeví na programu i letos, a to 
28. listopadu v 18 hodin. 
 Ačkoli se do  organizace zapojují 
noví kreativci s  neotřelými nápady, pr-
votní cíl a  formát akce zůstává nezmě-
něn. Stále se snažíme dát prostor všem 
umělcům, obzvláště těm, kterým se ho 
příliš často nedostává. Zároveň se po-
koušíme maximálně eliminovat trému, 
takže účinkující nemusí být při svém vý-
konu spatřeni nebo se pod svůj výtvor 
nemusí podepisovat. 
 Co naopak chceme pozměnit, je 
obsah. V  předchozích dílech měla své 
zastoupení téměř všechna umělecká 

odvětví. Ovšem lehce opomíjený byl 
např. tanec a filmová tvorba, tentokráte 
to ale napravíme. Očekávejte tedy večer 
plný nejen hudby a  mluveného slova, 
ale i  tance, obrazů, fotografií, recitace 
a krátkých filmů.

 Pokud vás zajímají další podrobnos-
ti, třeba jména nadějných umělců, sle-
dujte facebookové stránky NEmlč. 

Jitka Řehořová, 
foto: Tomáš Kouba

Advokátka, ředitelka hvězdárny, diva-
delník, návrhář webových stránek. To 
je jen krátký výčet povolání a činností, 
ve  kterých se angažují řečníci a  před-
nášející již 3. ročníku TEDxBudweis. 
Tým organizátorů přivádí do  jihočeské 
metropole sérii přednášek pod oficiální 
licencí TED, která je celosvětovým feno-
ménem. Odpoledne plné přednášek se 
uskuteční již tradičně v  sále Jihočeské 
filharmonie.
 „Letos jsme na  TEDxBudweis 
pozvali řečníky z  opravdu širokého 
spektra profesí,” říká Marcela Macháč-
ková, jedna z  hlavních organizátorek 
TEDxBudweis, a  dodává: „Na  své si tak 
přijdou návštěvníci, kteří se zajímají 
o  advokacii, astronomii či žurnalistiku, 
ale hlavně lidé, kterým není lhostejné, 
co se děje kolem nich.“ 
 Projekt TED, který vznikl již v  roce 
1984, se těší velkému úspěchu po  ce-
lém světě. Výjimkou nejsou ani České 
Budějovice. 
 „Letos pořádáme již 3. ročník. Sna-
žíme se nabídnout co nejzajímavější 
a  nejširší spektrum přednášejících tak, 
aby si každý návštěvník přišel na  své,“ 
říká Karolína Krupauerová, která pro-

jekt spoluorganizuje s dalšími studenty 
 Jednou z  pěti přednášejících je 
i Alena Vlachová, advokátka zastupující 
děti z dětských domovů, které se ocitly 
v exekuci. Společně se svou organizací 
Děti bez dluhů bojuje za větší ochranu 
dětí před dluhy, které samy nezavinily. 
 Další neméně zajímavou přednáše-
jící je ředitelka Hvězdárny a planetária 
v Českých Budějovicích, Jana Tichá. 
 „Od  roku 2000 je jako první Češka 
členkou komise pro pojmenovávání 
planetek a komet Mezinárodní astrono-
mické unie, a od roku 2003 této komisi 
předsedá,” popisuje mladá studentka 
Karolína. 
 21. října se ale návštěvníkům ne-
představí jen dámy, prostor dostanou 
i pánové. Jedním z nich je Vítek Ježek. 
Seznam jeho koníčků a  aktivit je snad 
nekonečný. Jeden z  jeho projektů ale 
můžeme najít i v Českých Budějovicích. 
Projekt sdílených kol s  názvem Rekola 
vznikl na základě jeho vášně pro cyklis-
tiku. Znám je také jako vedoucí společ-
nosti manGoweb, která se zabývá nejen 
tvorbou webových stránek, ale i mobil-
ních aplikací. 
 Tímto ale výčet přednášejících zda-

leka nekončí. Návštěvníci se mohou 
těšit na  budějovického rodáka Petra 
Layera, absolventa pražské právnické 
fakulty. Ještě než začal studovat práva, 
stal se dobrovolníkem v  protikorupční 
organizaci Transparency International, 
ve které se vypracoval až na pozici ve-
doucího právní poradny.
 „Zapomenout nesmíme ani na  Jo-
sefa Šlerku, divadelníka a estetika, který 
v minulosti působil jako vedoucí výzku-
mu společnosti Socialbakers. Aktuálně 
vede Studia nových médií na  Univer-
zitě Karlově a od srpna 2017 i Nadační 
fond nezávislé žurnalistiky,“ doplňuje 
dlouhý seznam přednášejících Karolí-
na. 
 Sobota 21. října tak bude jedno-
značně patřit programu s  vysokou 
inspirativní i  naučnou hodnotou. Pro-
gram odstartuje v Jihočeské filharmonii 
již v 16 hodin. 
 „Lístky jsou k  zakoupení na  rezer-
vačním webu goout.net. Doufáme, že 
přednášky návštěvníkům odhalí nová 
témata a vyvolají v nich chuť k diskuzi,” 
zve na závěr všechny Karolína Krupaue-
rová.

Sára-Nikola Lučanová

TEdxBudweis, to je blízké setkání 
s profesionály ve svých oborech
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NezNámá místa česKobudějovicKého oKolí
Locus Perennis

Nedaleko Českých Budějovic u  Lišova 
je jeden ze středů Evropy – Locus Pere-
nnis. Není to opravdu střed Evropy jako 
takový, jedná se o  starý nivelační bod, 
podle kterého bylo možné zakreslovat 
do  map. Zároveň umožnil získat přes-
né údaje pro výškové měření. Objekt 
podobný kamenné mohyle vznikl už 
v  roce 1890 za  Rakouska-Uherska. Je 
na  něm latinský nápis „LOCUS PERE-
NNIS, hlavní pevný bod přesné nivelace 
Rakousko-Uherska zřízený ve spojení se 
stupňovým měřením v Evropě 1889.“
 Tento bod, ač leží nedaleko hlav-
ní výpadové silnice, je sám poklidně 
umístěn na lesní louce v krásném okolí. 
Blízko místa je odpočívadlo, na kterém 
můžete zaparkovat automobil. Také au-
tobusová zastávka není daleko. My jsme 

zvolili dojezd až do Lišova a odtud jsme 
vyrazili po  červené turistické značce. 
Na místě je i posezení na lavičce. Vzhle-
dem k tomu, že to byly jen nějaké dva 
kilometry, rozhodli jsme se, že si výlet 
vylepšíme tím, že dojdeme až do Rudol-
fova po červené přes Jivno. Cesta ubíha-
la, ale najednou jsme zjistili, že značka 
nám zmizela kdesi v nenávratnu. Prostě 
jsme stáli uprostřed lesa a  řešili co dál. 
Nu což, nebylo to poprvé, co jsme ně-
kde zabloudili. Vydali jsme se po trochu 
větší cestě, která se nám nabízela, a ná-
hle se zableskly domky v  mezeře mezi 
stromy. Nebudu Vás napínat, nakonec 
jsme na Mrhal nedošli, ale do Rudolfo-
va jsme se dostali, i když docela slušnou 
oklikou.

Jitka Stojanová

Vyšší Brod asi většina z Vás zná jako vo-
dácké nástupní místo na  Dolní Vltavu. 
Jak tady ale strávit čas, když už je vodác-
ká sezóna  za  námi? Prohlídku cisterci-
áckého kláštera už bohužel nestihnete, 
společně se  zářím totiž skončila i  ná-
vštěvní sezóna této památky. Místem, 
které nemá žádnou otvírací dobu na-
tož vstupné, je pak Opatská stezka. Ta 
se údolím Menší Vltavice klikatí přímo 
nad klášterním areálem. Stačí, když se 
vydáte za  Rožmberskou branou dole-
va. Dál už vás navede žlutá turistická 
značka. Stezka se stáčí do  prastarého 
lesa, kde kopíruje tok Opatského ka-
nálu, který dodnes zásobuje opatství 
pitnou vodou a roztáčí turbíny klášterní 

elektrárny. V  polovině stezky je jeden 
z  nejkrásnějších koutů Vyšebrodska – 
vodopády sv.  Wolfganga. Když budete 
mít štěstí, podaří se Vám zde zahléd-
nout vzácně se vyskytujícího ledňáčka, 
který má noru v břehu nad vodopádem. 
Stezka se pak vrací zpět k vyšebrodské-
mu klášteru. Celá trasa je dobře znače-
na a na zajímavých místech je doplněna 
o informační cedule, které přibližují his-
torii staveb a  řemesel. Ovzduší klášter-
ního lesa je hojně nasycené borovými 
silicemi, které mají blahodárné účinky 
na  naše dýchací cesty. Tato hodinová 
procházka podzimní krajinou vás zkrát-
ka pohladí na duši i na těle.

Eva Petrová, foto: vodopády.info

Chodník vyšebrodských opatů

Nedávno jsem chtěla prožít nějaké dob-
rodružství, a jelikož byly prázdniny, měli 
jsme možnost odjet někam dál než jen 
do  některé z  členských zemí Evropské 
unie. Letěli jsme do Gruzie. 
 Když se za  těmi dny teď ohlédnu, 
jako nejživější vzpomínka se mi vybaví 
ta na  gruzínské víno. Je opravdu de-
likátní. Nenechali jsme si proto utéct 
příležitost navštívit i  vinici, kde už se 
po  tisíciletí vyrábí víno pořád stejným 
způsobem. Na  rozdíl od  našich sudů 
ve vlhkých sklepech, tady ho uchovávají 
ve velkých džbánech – kvevri, které jsou 
až po hrdlo zakopané v zemi, a odtud se 
nalévá do láhví. 
 Mou druhou vzpomínku věnuji 
místním – pohostinnní a  laskaví lidé 
jako málokde. Dáváme totiž přednost 
ubytování v  domácnostech před vše-
mi těmi neosobními hotely a  hostely. 
I  když po  všech těch výjezdech do  za-
hraničí, které jsem už absolvovala, se 
řídím jednou pravdou: neposuzuj lidi 
podle národnosti, ale pěkně individuál-
ně každého zvlášť. 
 Za  zmínku stojí určitě hlavní měs-
to Tbilisi. Po  tři dny jsme nasávali jeho 
zvláštní atmosféru. Celé stojí na  kop-
cích. K  nebi se vypínají zvonice sta-
robylých kostelů, které patří mezi ty 
nejstarší křesťanské svatostánky, domy 
podepírají venkovní konstrukce, aby se 
nezhroutily. 

 Pohádkově kouzelné hlavní město 
jsme ale záhy vyměnili za  poušť, která 
se nachází na  hranicích s  Ázerbajdžá-
nem a  Arménií. Po  čtyřhodinovém ko-
drcání minibusem jsme dorazili do malé 
osamocené vesničky, ztracené v poušti, 
koupili si oběd a pokračovali na samot-
nou hranici. Uchvátil nás starý klášter 
vytesaný do skály. Z kopce se nám na-
skytl výhled na  Ázerbajdžán. A  nebyla 
bych to já, kdybych si neodnesla silný 
zážitek – ostatně kdo by odolal vy-
zkoušet si aspoň jednou nohou vkročit 
do sousedního exotického Ázerbajdžá-
nu. Ale vytasená pistole pohraničníků 
mě přesvědčila, že to nebyl nejlepší ná-
pad.

Natálie Ledajaksová

Když vám už země EU připadnou tak 
bezpečně známé, vydejte se na Kavkaz

Pražský Humbook, jednodenní kultur-
ní festival zaměřený na  young adult 
literaturu, přivítal 7. října stovky ná-
vštěvníků. 
Po  úspěšném prvním ročníku, který se 
konal před rokem, byla literární akce ten-
tokrát přesunuta do větších prostor Me-
etFactory v  Praze. Program byl opravdu 
nabitý a po celý den měl co nabídnout. 
 Největší lákadlo představovaly be-
sedy se zahraničními autorkami. Dívčí 
publikum se těšilo především na  Jenny 
Han, autorku populárních romantických 
příběhů (Všem klukům, které jsem milova-
la či Oko za oko). Fanoušky fantasy potě-
šila přítomnost A. G. Howard (Šepotání), 
pro čtenáře dystopií a napínavých thrille-
rů tu byla Joelle Charbonneau (Univerzi-
ta výjimečných či Stačí jen chtít).
 Z českých spisovatelů za zmínku roz-
hodně stojí oblíbený Ladislav Zibura. 
Svými vtipy neobohacuje jen své cesto-
pisy, ale i veřejné vystupování, proto není 

divu, že si hned získal celé publikum.  
A mimochodem, Ladislav Zibura pochází 
z Českých Budějovic!
 Vedle rozhovorů a  autogramiád 
byl v  ostatních sálech připraven boha-
tý doprovodný program. Návštěvníci 
se mohli zúčastnit workshopů o  focení, 
natáčení a  blogování, dále si mohli ne-
chat udělat tetování, vyrobit si svíčku… 
Na místě byli redaktoři a překladatelé, 
kteří na  přednáškách odhalili taje své 
profese a byli připraveni zodpovědět ka-
ždou otázku. Samozřejmě nechyběl ani 
hojně navštěvovaný prodejní stánek 
s  knihami. Letošní Humbook ve  večer-
ních hodinách zakončila zpěvačka Debbi. 
 Až na dlouhé fronty, které se čekaly 
téměř všude a na všechno (tetování, au-
togramiády, prodej knih…), letošní Hum-
book hodnotím jako velmi povedený 
a těším se na další ročník.

text a foto: Vendula Jindrová

Humbook táhne mladé ke knihám

Charbonneau: 
Díky příběhům můžeme vidět nové 
možnosti a příležitosti

Položili jsme tři otázky 
Joelle Charbonneau, 
bestsellerové autorce 
série Univerzita 
výjimečných.
Jaký máte názor na povinnou četbu?
Myslím si, že klasika je fajn, některá 
starší díla jsou vážně skvělá. Avšak ne 
všechny knihy byly stvořeny pro každé-
ho a jsem přesvědčená, že jedna z nej-
horších věcí, co můžeme dělat mladým 
lidem, je limitovat je ve  výběru četby. 
Hlavním úkolem učitele literatury by 
podle mě mělo být doporučení vhod-
ných knih konkrétnímu studentovi. 
Protože správný výběr mění vše.

Co byste vzkázala dospívajícím?
Nikdy nikoho nenechte, aby řídil váš ži-
vot a říkal vám, kým se máte stát. Teď se 
nemusíte rozhodnout, jaká bude vaše 
budoucnost. Myslím si, že jedna z nej-
krásnějších věcí, které nám příběhy dá-
vají, je vidět nové možnosti a příležitos-
ti. Například já jsem nikdy neměla být 
spisovatelkou. Nikdy. A teď je psaní to, 
co dělám, co mě baví a co mě také živí. 
Je jednoduché říct si, že to nejde, ale 
ve skutečnosti jediné, co nás omezuje, 
je naše (ne)ochota.

Jaká tři slova byste řekla o  Hum-
booku?
„Zábava, jídlo, přátelé.“

Vendula Jindrová

Štrasburk, parlament a Luděk Niederma-
yer. To byly mé tři dny vybrané jako od-
měna za  aktivní práci v  rámci simulace 
jednání zastupitelstva.
 Nás mladých zvědavců na  památky 
i  impozantní objekt Evropského parla-
mentu se posbíral celý autobus. A nebyli 
to jen moji čeští vrstevníci, ale i sousedé 
ze Slovenska. A bylo na co se těšit, vždyť 
jsme dostali příležitost zažít nejdůleži-
tější zasedání Evropského parlamentu 
v roce, kdy se do Štrasburku přemístí půl-
ka Bruselu. 
 Čekalo nás nejdůležitější zasedání 
Evropského parlamentu neboli sešlost. 
A abychom do všeho nespadli úplně ne-
připravení, dostali jsme od  českého eu-
roposlance Luďka Niedermayera řádnou 
přípravu. 
 A překvapivě můj prvotní obdiv ne-
patřil ani tak europoslancům, ale překla-
datelům. To s  jakou rychlostí a  pohoto-
vostí překládali jednotlivé projevy, ani ne 
sekundu po tom, co je poslanci vyslovili, 
nám vyrazilo dech. Ale abych nebyla ne-
spravedlivá, i  europoslanci se činili. Jak-
mile se přednesl nějaký návrh, okamžitě 
se hlasovalo. Jako na  běžícím pásu. Pro, 
proti, zdržel se, výsledek a  nový návrh. 
Mnohokrát zmínili pouze číslo případu 
a znovu. Pro, proti, výsledek a pořád do-
kola. A  znovu a  znovu. Naše skupina se 
účastnila zasedání přibližně jen jednu 
hodinu, a přesto jsme měli hlavu nafouk-
nutou jako pátrací balon. 
 Z  celého toho obrovského kolosea 
jsme odcházeli plni respektu, úcty a ob-

divu k  tomu, s  jakou zodpovědností se 
k práci pro společnou věc poslanci, pře-
kladatelé nebo týmy poslanců staví. Vě-
děla jsem už před samotnou exkurzí, že 
je to náročná práce, ale tohle mi doopra-
dy vyrazilo dech. 
 A  proč jsem zasedací místnost na-
zvala koloseem? Nesmírně nekonečná, 
gigantická kruhovitá místnost, která na-
jednou pojme 751 politiků z  nejrůzněj-
ších konců celé Evropské unie. Jako by 
tu ožívaly nějaké novodobé gladiátorské 
zápasy. Jen poslanci už nebojovali meči 
a nechránili se před výpady štíty, měli ná-
vrhy a odvolání.
 Mé zbylé pocity by se daly nazvat 
velice rozmanitými… Posuďte sami, 
ochutnávka klokaního masa, zmzlina za-
litá vodkou, až moc milí Francouzi a pře-
devším večeře s panem Niedermayerem, 
kterého jsme se mohli ptát téměř na co-
koliv. To vše by se dalo jistě lépe strávit, 
kdyby mě někdo na tak bohatý program 

předem připravil. Ale pak by to asi nebyl 
tak silný gurmánský zážitek.
 Třídenní exkurze ale uplynula rychle 
jak rozběsněný vodní živel a  já už mu-
sela odpovídat na  obligátní otázku: Jak 
ses měla? Ale jediné, co ze sebe mohu 
dostat, je nával pocitů nekonečné rados-
ti. Nadchlo mě, že stále existují lidé, a to 
i  Češi, kterým osud států Evropské unie 
není ukradený. Lidé, kteří od rána do ve-
čera pracují na prosazování našich národ-
ních zájmů. A  to člověk neocení, dokud 
tu mravenčí práci nespatří na vlastní oči.
 A co jsem si z  toho celého odnesla? 
Za  celý ten ranec nově nabytých zkuše-
ností bych uvedla moudro Luďka Nieder-
mayera, který nám řekl, že kompromisy 
jsou důležitá, byť ne vždy příjemná věc. 
Bez nich se ale neobejdeme ani v  re-
álném životě a  pochopitelně ani tady 
ve Štrasburku.

Adéla Hodianková,
foto: Oliver Kamm

V samotném srdci města, na klidné vodě 
slepého ramene Malše, zakotvila nová 
kavárna VLNNA. Cestou ze školy jsme 
se rozhodly nový dvoupatrový hausbót 
omrknout. Zatímco se kamarádka zajíma-
la spíše o to, v čí hlavě se tenhle originální 
nápad zrodil, já doufala, že si po vyčerpá-
vajícím dnu dám dobrou kávu v  příjem-
ném prostředí. 
 Jen co vejdeme do  podpalubí, ihned 
je u  nás milá obsluha. Objednáváme si 
espresso a  domácí limonádu za  běžné 
kavárenské ceny, připojujeme se na  do-
stupnou wifi síť a za lehkého pohupování 
na řece pátráme po dalších informacích. 
 Se zajímavým nápadem oživit slepé ra-
meno přišel Jiří Borovka. V kavárně si mů-
žete dát nejen dobrou kávu, ale namísto 

dezertu si třeba půjčit kolo, inline brusle, 
nebo dokonce motorovou loď. Není pro-
to náhodou, že nový hausbót bude krom 
běžných kavárenských služeb sloužit také 
jako nástupní molo pro vyhlídkové plav-
by. Podle Borovky by obě myšlenky měly 
rozšířit nabídku turistických atraktivit 
v našem městě. 
 Snad se ale kavárna s tolika zájemci ne-
potopí, kapacita není zrovna vysoká. Zato 

je ale zajímavě členěná. Návštěvník v pří-
padě horkých dnů jistě ocení možnost 
posezení na  venkovní terase na  střeše 
kavárny a v zimě naopak v podpalubí. Jen 
na  toaletu si musíte odskočit na  pevnou 
zem.
  Pomalu dopíjíme, zvedáme se k  od-
chodu a  já jen pro sebe popřeji kavárně 
poklidnou plavbu.

text a kresba: Karolína Hajná

Chcete si vychutnat kávu podávanou přímo na vodě?

Letem světem Evropským parlamentem
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Literární kavárna Měsíc ve dne 
se po prázdninách oblekla do zcela nového kabátku. A to nejen proto, že 
se blíží podzim, který je plný kulturních akcí. Nově vymalována, zrekon-
struována, ale to na kulturním dění v ní nic nemění! 

Na konci září se uskutečnil velmi oblíbený Literární festival Mezi námi, na kte-
rém jste si mohli poslechnout nejen ukrajinskou tvorbu mladých umělců. 
Počátkem října zde působila i Malá inventura, festival malých divadel, který 
svým programem obohatil dění v Měsíci. Ve školním roce budou nadále po-
kračovat i  sešlosti milovníků francouzštiny a  francouzské kultury, Cafés fra-
nçais, které se budou konat každou první středu v  měsíci. Naplánovaných 
vernisáží v galerii v prvním patře je také spousta, takže se určitě máme na co 
těšit! Po večerech se v kavárně často hraje živá hudba, takže pokud nevíte, 
co dělat po škole, zajděte do Literky, kde načerpáte svěží inspiraci a necháte 
chvíli pracovat i vaši pravou hemisféru.

Jana Procházková

Páter Josef „Křik“ Prokeš, bývalý spi-
rituál biskupského gymnázia, odešel 
před pár lety studovat do  Itálie, ze 
které se před nedávnem vrátil a v sou-
časnosti je farářem v  kuřaty ovláda-
ných Vodňanech. Povídali jsme si s ním 
o  tom, proč se vlastně rozhodl odejít 
studovat a jak se teď má.

Jak jsi se rozhodl, že odejdeš z Bigy a pů-
jdeš studovat do  Říma? Určitě to před 
těmi dvěma lety hodně lidí překvapilo…
Myslím, že jsem byl na  Bigy hodně spo-
kojený a přišlo mi to jako hodně zajímavá 
práce. A myslím si, že jako podobně zají-
mavou výzvu jsem vzal to, že pan biskup 
(tehdy ještě Jiří) chtěl, abych šel na další 
postgraduální studium. Bral jsem to zase 
jako nějaký krok dál, jako posunutí se. Pro 
mě to byl krok odněkud, kde už jsem to 
trošku znal, do něčeho, co jsem vůbec ne-
znal, nebo co jsem znal málo. A  myslím, 
že právě takové výzvy mě v  životě baví. 
Abych nezakrněl. Myslím, že jsem odešel 
v hezký čas. Protože hlavní etapa student-
ského kostela (etapa opravy a  rozjezdu) 
byla dokončená a  mohl jsem s  klidným 
svědomím předat štafetu dál. 
Co potom následovalo v Římě? Co přes-
ně jsi studoval?
Začal jsem tam doktorské studium. S tím, 
že tam má dva stupně, tak jsem udělal 
ten první. Studoval jsem vztah křesťan-
ství a světa, ať už jiných náboženství nebo 
ateismu, sekulární společnosti a tak dále. 
Co teď v  postmoderní době může křes-
ťanství v Evropě nabídnout, jak to má na-
bídnout, jaké jsou výzvy tímhle směrem.
Pojďme k  Vodňanům a  Tvému návratu. 
Co nebo kdo rozhodne o tom, že se kněz 
nevrátí tam, kde předtím byl?
Myslím, že s  tím se tak nějak počítalo 

od začátku, že zase právě ta cesta pokra-
čuje dál. A zase to vidím jako velmi zají-
mavý, vhodný a  úžasný. Vlastně nevím, 
jestli by to bylo dobrý vstoupit podruhé 
do té samé řeky.
 Kam jdeme nám určuje biskup, není 
to tak, že bychom si to určovali sami. Vod-
ňany jsou zajímavé tím, že je tam poutní 
místo Lomeček, což je místo, kde je po-
měrně hodně svateb, kam přichází hodně 
hledajících lidí, kteří třeba nejsou v církvi 
nebo v kostele úplně jako doma. A s nimi 
mě to určitě hodně baví a myslím, že i to 
své studium tam můžu dobře využít...
Takže brzy přijde něco velkého? Připra-
vuješ tam nějaký nový projekt?
Nevím, jestli velkého. Nevím, co to zna-
mená „velký“, „malý“. Zvlášť v  těchto 
věcech, to jsou zvláštní kategorie... Ale 
už jsem tam třeba zažil velké věci. Zažil 
jsem tam lidi, kteří se těsně před smr-
tí vypořádali s  těžkými věcmi, které si 
nesli celý život. A  teď jakoby “shodou 
náhod” tam člověk může být a doprová-
zet je a nějak jim pomoct, a  to je prostě 
pecka. Takže v tomhle smyslu je to velké. 
Taky máš na starosti celou farnost, musíš 
obsáhnout od  umírajících lidí až po  křty 
maličkých. Potkáváš širší paletu lidí. Víc 
chudších, víc prostších lidí. Je to přeci jen 
zemědělská oblast. Není to tak, že si Tě 
z města vybere ten, komu zrovna ty sedíš 
a  chodí zrovna na Tvé bohoslužby (jako 
to bylo v  Budějcích). Máš celou oblast, 
kterou musíš obsáhnout a to je opravdu 
zajímavá výzva.
A co dál po Vodňanech? My jsme Ti fan-
dili, když se vybíral nový biskup, ale to 
nevyšlo, takže... bude něco?
Tak tohle tam nedávej. Abych neskončil 
na Kvildě někde. [směje se]
Vidíš se teda být biskupem?

Tak možná leda na  tý Kvildě. [znovu se 
smíchem] Ne... To se vůbec neplánuje, že 
jo. Opravdu si chci zachovávat takovou 
vnitřní svobodu. Myslím, že pro mě ne-
bylo těžké odcházet z Bigy, vlastně jsem 
odcházel rád, protože jsem cítil, že mě to 
posouvá dál. Já myslím, že je prostě krás-
ný být svobodný a  čas od  času je dobrý 
fakt tu svobodu prověřit. A  to že odchá-
zíš, to je jednoznačný znamení, že tam 
ta svoboda fakt je.  Takže tohle si chci dál 
udržovat. Jestli ve  Vodňanech budu pět 
let, deset let nebo do smrti, to nevím, ale 
vím, že dneska jsem tam správně. To cítím 
hodně a hodně mě to tam baví. A co po-
tom, to fakt není otázka těchto dní.
Chtěl bys na závěr ještě něco říct našim 
čtenářům? Nějaké poselství nebo cokoli?
No... Ve svém životě se snažím o svobodu 
a zároveň o takovou odvahu. Vidět výzvy 
a  odpovídat na  ně. A  to bych přál nám 
všem. Abychom to dokázali. Protože ten 
život stojí za to, žít hodně odvážně a ne-
jen na půl. Nedělat takové ty kompromisy 
kvůli své lenosti, své pohodlnosti, sobec-
tví a takovým věcem. Nezkřivit to krásný, 
co v nás je.

Kryštof De La Cruz
foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Před deseti lety Steve Jobs představil 
první verzi telefonu iPhone. Tento pro-
dukt si brzy získal velkou oblibu a  ob-
zvláště v  posledních letech je jedním 
z  nejúspěšnějších smartphonů na  trhu. 
V  nově vybudovaném Campusu společ-
nosti Apple byl ale 12. září představen 
nový, podle Applu revoluční model. CEO 
společnosti Apple Tim Cook odhalil kro-
mě dvou nových pokračovatelů klasic-
kých iPhonů (iPhone 8 a  iPhone 8 Plus) 
i zcela nový produkt – iPhone X. Ten má 
po  deseti letech udat nový směr nejen 
následujícím jablečným produktům, ale 
i celosvětovému trhu s mobily. V čem je 
však nové zařízení tak výjimečné?
 Apple následoval trend odstraňování 
rámečků, a tak největší změnou je rozší-
ření obrazovky přes celou přední plochu 
mobilu. S tím ovšem zmizel i  legendární 
Home Button, jehož funkci nahrazuje pár 
jednoduchých gest na  obrazovce napří-
klad přetažení prstu od  jednoho kraje 
ke druhému apod. Touch ID – odemyká-
ní pomocí otisku prstu – bylo nahrazeno 
funkcí Face ID. Přední fotoaparát tak na-
skenuje obličej majitele a při každém při-
hlášení zkontroluje jeho identitu. Tento 
způsob však vyvolává otázku, jestli ma-
jitele pozná i  po  změně účesu, oholení 
a podobně. Face ID prý dokáže tyto věci 
nejen překonat, ale má být dokonce dva-
cetkrát spolehlivější než původní ověřo-
vání pomocí otisku prstu.
 Dalším podstatným vylepšením je 
nabíjení. Starý způsob, tedy drátově ka-
belem je stále možný, telefon je ale navíc 
na zadní straně pokryt sklem, které je vo-
divé. Pokud se tedy touto stranou položí 
na  Qi nabíječku (příslušenství od  Applu 
se jmenuje AirPower), nabíjí se telefon 
i bezdrátově.
 Za  zmínku stojí i  dva nové fotoapa-
ráty Přední má 7MP a  díky procesoru 
A11 využívá při focení neuronových sítí. 
Tyto sítě zajišťují např. rozpoznání tváře 
při Face ID či Animoji, animované emoji, 
které uživatel rozhýbe podle toho, jak se 
právě tváří. Fotoaparát také dokáže při 

klasickém focení do  jisté míry rozeznat 
jednotlivé objekty na scéně a na základě 
toho upravit různé aspekty (například 
ostření). Zadní fotoaparát má 12MP a  je 
schopen optického zoomu a  stabilizace 
obrazu, což znamená, že na videu nebu-
de tolik poznat, když se vám při natáčení 
bude třást ruka. Při focení můžete nasta-
vovat různé portrétní režimy a nasvícení, 
v  aplikaci Clips si poté můžete změnit 
pozadí fotky, přidat k ní text apod. Kvalita 
nahrávání se také zvýšila, a to na 4K při 60 
fps (počet snímků za vteřinu) a 1080p při 
240 fps (zpomalený záběr).
 S  novým produktem přichází také 
nový operační systém iOS 11, který je 
dostupný od 19. září. Přináší zcela nový 
App Store (obchod s aplikacemi) a také 
jednoduchý program pro správu sou-
borů podporující Drag & Drop funkci 
(přetažení souboru z  jednoho okna 
do druhého). Celý smartphone je vyro-
ben z chirurgické oceli a tvrzeného skla, 
má být také odolný proti vodě i prachu, 
nicméně odolnost není stoprocentní 
a záruka se na tento druh poškození ne-
vztahuje.
 A za kolik si takový přístroj pořídíte? 
Cena levnější verze se 64 GB pevné pamě-
ti je 29 990 Kč. Pokud si ale chcete v mo-
bilu nechávat spoustu fotek a  aplikací, 
vyjde vás verze s  256 GB na  34  990 Kč. 
Dostupný bude v  šedé a  stříbrné barvě, 
Apple uvažuje i  o  zlaté. I  přes poměrně 
vysokou cenu a silnou konkurenci má být 
nový iPhone X podle předpovědí opět 
velmi úspěšný, obzvlášť nyní před zimní-
mi svátky. Dokonce jich má být nedosta-
tek, jak říká analytik Ming-Chi Kuo: „Z dů-
vodu omezení nabídky očekáváme, že 
poptávka na trhu nebude plně uspokoje-
na před začátkem roku 2018.“ Do konce 
roku má být vyrobeno čtyřicet milionů 
kusů. Toto omezení má být však záměrné, 
aby se nového iPhone 8 a iPhone 8 Plus 
prodalo víc kusů. Předobjednáni je mož-
né od 27. října, 3. listopadu se iPhone X 
dostává do prodeje.

Lukáš Hypša

Poslední událostí v  Domě umění města 
České Budějovice byla výstava Moniky 
Immrové. Tato umělkyně absolvovala 
v  ateliéru prof.  Jindřicha Zeithammla 
na  Akademii výtvarných umění v  Praze 
v  roce 2001. Od  té doby se představila 
v  mnoha českých galeriích, jako napří-
klad v  galerii Klenová v  Klatovech nebo 
v Galerii Dům v Broumově.
V  této broumovské galerii jsem zhlédl 
výstavu jak Moniky Immrové v roce 2015, 
tak výstavu Jindřicha Zeithammla v roce 
2016. Byla to jedinečná možnost, jak po-
rovnat obě tyto postavy české umělecké 

scény. Z jejich prací jste mohli vyčíst jisté 
umělecké propojení. Tematicky se navzá-
jem podobají. Snaží se vyprázdnit pro-
stor a  pravdivě vyjádřit ztvárněné téma. 
Avšak materiál, který propůjčuje tvar je-
jich výpovědi, se od sebe liší.
Samotná Monika Immrová často pracuje 
s kartonem a betonem, ke kterým se do-
stala po přizvání k realizaci sochařského 
díla pro architekturu. Vytváří z  nich gra-
fické obrazce odpovídající na  proporční 
a světelné otázky. Tyto výpovědi byly pa-
trné i v Českých Budějovicích. 

Jan Mojka 

iPhone X – revoluční stroj, nebo jen drahá hračka?

monika Immrová – ČlEnění

Vejška! Volba těžká?
Někdy jsme nuceni činit důležitá životní rozhodnutí. Jedno z nich poté, co dokončíme středoškolské vzdělání. Pokračovat 
ve studiu na vysoké škole? Pokud ano, kterou z nich si vybrat? Zpozorněte vy středoškoláci, které tato volba zanedlouho 
čeká nebo jí již máte plnou hlavu. Vedneměsíčníkový seriál Vejška! Volba těžká? vám může být inspirací. V každém čísle se 
seznámíte s dvojící mladých lidí, kteří vám prozradí, jak se uskutečnil právě jejich krok k vysokému vzdělání.

milan Flíček, 20 let
Arts University Bournemouth (jižní 
Anglie), obor BA Fashion 
Jakou střední školu jsi vystudoval/a? 
Co myslíš, že ti dala?
Studoval jsem na  Střední odborné ško-
le v  Třeboni obor módní návrhářství. 
Střední škola mi dala mnohé. Především 
možnost najít sám sebe, což je to nejdů-
ležitější. Též jsem si odnesl veškeré vědo-
mosti potřebné pro studium na  univer-
sitní úrovni. 

Kdy a proč ses rozhodl pro obor, které-
mu se nyní věnuješ? Co tě na něm baví 
nejvíce?
Nejvíce mne na  mém oboru baví vol-
nost. Možnost vyjádřit, kdo jsem a  kým 
chci být bez žádných mantinelů či zá-
bran. To jsou vlastně i věci, kvůli kterým 
jsem si tento obor vybral. Díky mému 
oboru mohu ukázat, kdo jsem. To je k ne-
zaplacení. 
Jaké přijímací zkoušky jsi složil, aby ses 
na  školu dostal? Byli složité? A  jak ses 
připravoval?
U univerzit našeho tipu je nejdůležitější 
portfolio. Abychom ukázali náš výtvarný 
projev. Takže jsem se z velké části zaměřil 
na něj. Navrhoval a šil jsem téměř každý 
den, to byla moje příprava. 
Co tě ve škole baví? A naopak, má i ně-
jaká negativa?
Upřímně? Baví mě vše, opravdu vše. 

Od malování, navrhování, šití až po kon-
strukce oděvů. Navíc zde máme skvělý 
kolektiv lidí a  lektorů, kteří nezkazí žád-
nou srandu. 
Jaký předmět se ti zdál nejzajímavější 
a proč? 
Kresba návrhů patří mezi můj neoblí-
benější předmět, jelikož na papír mohu 
nakreslit cokoliv – jakýmkoliv stylem 
a s jakoukoliv emocí. Je skvělé též kreslit 
s  pocitem, že to mohu následně zreali-
zovat a lidé v tvém okolí to budou nosit 
a používat. 
Jak vidíš své uplatnění na  trhu práce 
po  vystudování oboru? Co bys chtěl 
ideálně dělat?
Podle statistik 92 % lidí, kteří vystudu-
jí náš obor, najdou práci v  oboru do   
1 roku od promoce. Což shledávám více 
než uspokojivým. Ovšem já osobně bych 
chtěl dělat přímo módního návrháře se 
založením vlastní značky.

znÁTE SE S: Farářem budějcko-římsko-vodňanským?

matěj Vačkář, 21 let
Jihočeská univerzita, Filozofická fakul-
ta, dvojobor Historie – Bohemistika

Jakou střední školu jsi vystudoval? Co 
myslíš, že ti dala?
Osm let jsem navštěvoval Gymnázium 
Jana Valeriána Jirsíka. Škola mi dala mno-
hé – jednoznačně základy pro budoucí 
studia, jelikož od začátku studia na gym-
náziu bylo jasné, že mé kroky povedou 
na vysokou. Díky volbě seminářů a snaze 
učitelů pomoci při hledání směru mi bylo 
vybírání usnadněno. Plus musím zmínit, 
že jsem během té dlouhé doby na gym-
náziu získal nádherné vzpomínky a pořád 
se na gymnázium rád vracím.  
Kdy a  proč ses rozhodl pro obor, které-

mu se nyní věnuješ? Co tě na  něm baví 
nejvíce?
Rozhodl jsem se hned v  primě na  gym-
náziu, historie mě totiž odjakživa bavila 
a na gymnáziu se moje vášeň pro ni mohla 
jenom stupňovat. Nejvíce mě na ní baví její 
důležitost, kterou si mnohdy ani neuvědo-
mujeme. Přitom je strašně důležité znát 
svojí minulost, buď abychom v  kolektivu 
kvůli neznalosti nějakých základních reálií 
nevypadali hloupě, ale hlavně abychom se 
dokázali poučit z dřívějších chyb, kterých 
jsme v minulosti napáchali spousty. 
Jaké přijímací zkoušky jsi složil, aby ses 
na  školu dostal? Byli složité? A  jak ses 
připravoval?
Složil jsem ústní přijímací zkoušky, nej-
dříve z historie a potom z českého jazyka. 
Příprava u mě byla zjednodušena velikou 
podobností s přípravou na maturitu, tak-
že jsem si pouze vše zopakoval, plus se 
doučil některé informace, které se běžně 
na středních školách neučí.
Co tě ve škole baví? A naopak, má i něja-
ká negativa?
Na  škole mě baví postupná výuka dějin, 
tedy když jsme začali pravěkem a  po-
stupujeme až do  současnosti. Výuka se 
diametrálně liší od  výuky na  středních 
školách, počítá se, že základní orientaci 

máme a  učíme se důležitější podrob-
nosti. Dále mě na  škole baví studentský 
život, který je v Budějovicích velice široký 
a chválí si ho i studenti z jiných měst. 
Jaký předmět se ti zdál nejzajímavější 
a proč? 
Velice zajímavý mi přišel starověk. Slyšet 
o  osobnostech jako Alexander Veliký či 
Julius Caesar nikdy neomrzí, ale nedosta-
tek pramenů mé nadšení snížil. Naopak 
největší počet pramenů, samozřejmě 
kromě novodobých dějin, nabízí studium 
raného novověku, vedeného na Filozofic-
ké fakultě profesorem Václavem Bůžkem. 
Po počátečních obavách z vysokých náro-
ků na zkoušku jsem si předmět velice ob-
líbil a jsem si jistý, že se formou literatury 
či studiem pramenů k  předmětu nejed-
nou vrátím. 
Jak vidíš své uplatnění na  trhu práce 
po vystudování oboru? Co bys chtěl ide-
álně dělat?
Mé uplatnění je poměrně jasné, chtěl 
bych se stát učitelem historie a  českého 
jazyka, ideálně na  některém gymnáziu. 
Můj sen je samozřejmě učit na mojí alma 
mater Gymnáziu J. V. Jirsíka, ale pokud mě 
život zavane na jiné gymnázium, budu se 
muset přizpůsobit. 

David Nebor
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CALM BEFORE THE STORM

They say there is calm
right before a heavy storm,
when the sky is covered dark
and thunder roars from afar,
you ponder who you have been
and which parts you let to be seen.

Raindrop falls to earth,
fast, wildly but unheard
slicing the wind with deafening sound
heading to the stone cold ground.
Succeed, could there be a way
or is it destined to end and fail?

Through clouds of disbelief
a ray pierces the veil of grief,
just a touch of warm light
it makes world luminous and bright.
Yet blind faith leads to suffering,
vain hopes there where is nothing.

As the calm is done
it´s time for storm to come,
win or lose,no one can tell
you´ll know at moment itself.
Decisions,answers they must be,
stand up and you will clearly see
as there falls the lonely tear
without doubt and without fear.

Cursed Pope

ČAS

Tik, tak – věčný rytmus času zní
Tik, tak – vteřina první poslední
Tik, tak – neusíná metronom času
Tik, tak – dává i bere lidskou krásu

Tik, tak – vteřiny nelítostně běží
Tik, tak – včera bylo léto dneska sněží
Tik, tak – vteřiny do věčnosti letí
Tik, tak – kam pádí neví ani děti dětí

Tik tak tik tak
Tik tak
Tik …

Jitka Stojanová

TYGŘÍ TROFEJ

Ve třinácti přečetla
Blakeova Tygra a odtehdy
žhnula po nocích dokud
nepotkala jeho,
který protkal tkáň
svého srdce s jejím, aby
o rok později, večer co večer 
ničil symetrii jejího obličeje
a ona přijala život...

...tygra v zajetí.

Václav K.

GENERACE

Jsme záblesk slunce 
po náročném dni
jsme básnička
nasprejovaná na starym billboardu
jsme sedmikrásky
rostoucí na sídlišti
zapomenutý los,
který vyhrává
ztracený prstýnek
na pískovišti
naděje.

Ale 
víme to?

Natálie Hoffmannová

ČESKý BÁSNICKý KýČ

Neznám křišťálovou studánku.
Nepohlédla jsem do topičových očí. 
Skládám rýmy zhruba stejně jako ponožky. 
Tak jak to, že se svět pořád stejně točí?!

Dobří básníci platí daně životem.
Je lepší psát do Vedneměsíčníku.
Nezáleží na slávě, majetku
nebo kolik máš ve stáji poníků.

Básníka poznáš podle věku úmrtí.
Psychopata zase, až když tě rozčtvrtí.

Nepíšu jako Josef Kajetán Tyl.
On zas, smůla, nepíše jako já.
Každý holt máme svůj osobitý styl.

(Jestli chce radu, ať mi zavolá.)

Čím víc blbostí, 
tím spíš Marťa Mašková.
Kolik třešní, tolik višní.
Jsem už prostě taková. 

Martina Mašková

kresby: Karolína Hajná
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ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE
- ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA
23.10. – 11. 2 .2018 tereza z davle 
– neue mädchen
DŮM UMĚNÍ
Náměstí Přemysl Otakata II. č. 38
12.10. – 19.11. Peter Märkli – Kresby
29.11. –31.12. Miroslaw Balka
GALERIE MARIÁNSKÁ
Pražská třída 1
4.10. – 30.11. INTERSALON – 21. ročník 
Mezinárodní přehlídky současného 
výtvarného umění
KOMORNÍ GALERIE U SCHELŮ
Panská 7
13.10 – 16.11. David Vávra – Cesty 
s pastelem, aneb záznam z putování 
Davida Vávry různými kontinenty
GALERIE NAHOŘE
Metropol, Senovážné nám. 2
6.10. – 7.11. Václav Pancer 
– DUO PANCERFAUST
KINO KOTVA
Lidická 2110
6.10. –7.11. Lukáš Bláha – Tři roky
6.10. – 7.11. Petr Toman – Válka, to je 
přežít
GALERIE ESSE
Kanovnická 7
6. 10. – 7.11.  Radka Doležalová 
– Sranda v kostele / Generační zkouška
KAVÁRNA MATICE
Matice školské 4
6.10. – 7.11. Martin Šálek 
– Hyena jeskynní
U VÁS
Kněžská 28
6.10. – 7.11. Kamila Berndorffová 
– Čísi svět
LITERÁRNÍ KAVÁRNA MĚSÍC VE DNE
Nová 3
6.10. – 7.11. Markéta Kössl 
– Stojím na prahu horizontu
24.10. – 24.11. Matouš Lipus
27.11. – 1.12. Alžběta Kočvarová
HORKÁ VANA
Česká 7
6.10. – 7.11. Petr Lundák 
– Co se nevešlo...
6.10. – 7.11. Jaroslav Sýbek 
– ČTK reportáže 1977–1985
GALERIE POD KAMENNOU ŽÁBOU
Piaristické nám. 2
6.10. –7.11. Jiří Bain – Veteran Rallye 
Křivonoska 2017

VÝSTaVY

Že nevíš, kam bys dřív skočil? Nebo 
toho po tobě snad chtějí moc? Nesmysl. 
Všichni ví, že většinu svého času stejně 
prokrastinuješ. Tak místo neužitečného 
projíždění sociálních sítí vezmi kama-
rády, holku nebo rodinu a jdi do  kina 
rozšířit si svůj kulturní přehled. Letošní 
podzim totiž nabízí hned několik str-
hujících snímků nejrůznějších žánrů 
 Bezpochyby největším trhákem 
se dle světových žebříčků stalo To. Fil-
mové přepracování slavného románu 
od  Stephena Kinga se totiž stalo nejú-
spěšnějším hororem vůbec. Tenhle thri-
ller od Andyho Muschietti vás nenechá 
vydechnout. Snímek láká na dvě hodiny 
hrůzy a  strachu prokládané dětským 
humorem. Režisér v  několika rozho-
vorech uvedl, že pro maximální auten-
tičnost „odtajnil“ podobu vražedného 
klauna Pennywise (Bill Skarsgård) dět-
ským hercům až v první společné scéně 
 Pokud však patříte spíše k  zastán-
cům klidnějších filmů, v  programu by 
vás mohl přilákat nový snímek Jana 

Svěráka. Po  strništi bos nabízí všem 
svým divákům nostalgický návrat 
do  dětství scénáristy a  herce Zdeňka 
Svěráka. Drama časově předcházejí-
cí Svěrákovu dřívějšímu filmu Obec-
ná škola by se dalo přirovnat k  poe-
tickému sledu vzpomínek, proto je 
třeba počítat s  tím, že film nenabízí 

zcela výraznou dějovou zápletku. 
 Pravým opakem je pak akční dob-
rodružná komedie Kingsman: Zlatý kruh 
od  Matthewa Vaughna. V  pokračování 
úspěšného akčňáku o mezinárodní špi-
onážní agentuře si mimo jiné zahrálo 
hned pět držitelů americké filmové 
ceny Oscar: Julliane Moore, Halle Berry, 

Jeff Bridges, Collin Firth a  Elton John. 
Agenty tajné služby zde čeká nelehký 
úkol, a  to záchrana světa, pro kterou 
je nutné překonat obtížné překážky. 
 V programu samozřejmě nesmí chy-
bět ani pořádná romantická komedie, 
jejíž hlavní ingrediencí je nevkusný 
název se známou herečkou v hlavní roli. 
Který je ten pravý? s Reese Witherspoon 
splňuje obojí. Příběh o  zapeklitém mi-
lostném životě čtyřicetileté Alice režíro-
valy Nancy a Hallie Meyers-Shyer, známé 
například pro snímek Nějak se to kom-
plikuje oceněný třemi Zlatými Glóby. 
 A  jestliže už vás nebaví lidští herci, 
připravili si pro vás francouzští filmaři 
animovaný rodinný film Esa z  pralesa. 
Dobrodružství tučňáka Maurice vycho-
vaného tygřicí začíná tehdy, když se 
ďábelsky prohnaná koala Igor rozhod-
ne převzít vládu nad džunglí. Podaří se 
Mauricovým zvířecím přátelům porazit 
Igorovu armádu hloupých paviánů? 
 To se dozvíš v  kinech, tak neváhej 
a přijď!                               Kristýna Jandová

Filmová lákadla letošního podzimu

Lavina pochvalných recenzí se v anglic-
ky mluvících zemích snesla na debutové 
dílo spisovatele Jaroslava Kalfaře. Dosud 
příliš neznámý autor představuje příběh 
českého kosmonauta, který se vydává 
na náročnou pouť do vesmíru. V  létě se 
konečně objevil i  ve  výlohách našich 
knihkupectví. 
 Čech Jaroslav Kalfař žije od svých 15 
let v New Yorku, kde pracoval jako číšník 
nebo pokladní v supermarketu. Studoval 
New York University a získal stipendium 
E. L. Doctorow Fellowship. Svůj debut 
psal v  angličtině, ale vystupuje v  něm 
český kosmonaut Jakub Procházka. 
 Ten se vydává do  vesmíru na  lodi 
Jan Hus 1, aby prozkoumal záhadný 
oblak Chopra. Cesta pro něj ale bude 
znamenat mnohem víc. Dostihne ho 
totiž osamělost. Řešit tak musí vztah se 
svou ženou Lenkou, která na něj na Zemi 
možná nevydrží čekat. Zároveň vzpomí-
ná na své dětství, které je úzce spojené 
s  komunistickým režimem.  Jeho otec 
pracoval u  StB, což po  revoluci rodině 
přináší nemalé potíže. A skvrny na jmé-
ně není tak lehké se zbavit. Do  toho se 

na lodi objevuje velký mimozemský pa-
vouk jménem Hanuš.
 Dílo je na  první pohled žánrově 
velmi různorodé. Zaznamenat můžeme 
složku milostného příběhu, prvky sci-fi 
i  historické návaznosti. Jaroslav Kalfař 
si ale poradil a  čtenáři naservíroval pů-
sobivý román, který se i přes svou pest-
rost čte velmi plynule. Působivé je také 
to, jak dokázal skloubit české motivy 
a svůj svým způsobem jedinečný pohled 
na ně. 
 Námět se zdá být poměrně úsměv-
ným. Román však přináší i vážný náhled 
na českou mentalitu, člověka a jeho cho-
vání. V některých pasážích autor zpoma-
luje a  dává prostor k  přemýšlení, jindy 
naopak přidává na  tempu a čtenáři při-
nese i správnou dávku akce a napětí. 
 Česká literatura se tak díky knize 
zase dostala do celosvětového povědo-
mí. Tibor Fischer pro britský The Guar-
dian například píše: „Stačí si přečíst pár 
řádek Kalfařova debutu, abyste si uvědo-
mili, že jste nepochybně v zemi satiristy 
Jaroslava Haška a režiséra Jiřího Menze-
la.“ Zároveň dodává, že se těší na to, co 

v budoucnosti napíše Kalfař o Spojených 
státech.
 V zahraničí se objevily další pochval-
né recenze. Podle Financial Times napsal 
autor ironický portrét české identity, 
v New York Times vyzdvihují jeho origi-
nalitu. Ve hře je i možnost, že by se kniha 
stala námětem pro film.
I přestože Česko v nejbližší době do své-

ho vesmírného programu investovat 
nebude, má se čím chlubit. Jaroslav Kal-
fař, který žije v Brooklynu, při některých 
rozhovorech zmiňuje to, že se mu líbí, 
jak jsou malé země schopny se prosadit 
v dnešním světě. A právě to se mu díky 
Kosmonautovi z Čech podařilo.

Jakub Bartoš, autor je redaktorem MF DNES
Foto: youtube.com

Do vesmíru zatím létat nemusíme. Máme Kalfaře

V sobotu 7. října vystoupila v Dobřejo-
vicích dechová skupina Baboučci pod 
vedením Daneše Sládka z českobudějo-
vické ZUŠ Piaristické náměstí. 
 Koncert byl výjimečný nejen tím, že 
Baboučci vystupovali poprvé v  tomto 
školním roce před posluchači, ale pře-
devším setkáním této nejmladší jiho-
české dechovky s  tou nejstarší – s  Ba-
bouky. 
 Na tubu podpořil mladé hráče Zde-
něk Kříž. „V  Baboucích se často střída-
jí sóla, kdežto Baboučci mají některé 
skladby napsané vyloženě pro jeden 
sólový nástroj,“ hodnotí rozdíl v obou or-
chestrech tubista. „Zároveň Babouci mají 
mohutnější zpěvy,“ dodává Zdeněk Kříž.
 Na  koncert přišel i  Babouk-bicis-
ta Zdeněk Voráč, ale prozatím jen jako 
posluchač. „Hlavní rozdíl je v  názvu,“ 
zamýšlí se bubeník s  úsměvem. „Také 
je v orchestru hodně dívek, zatímco Ba-
bouky tvoří pouze muži.“ 
 Voráč pozitivně hodnotil muzikál-
nost i  ladění orchestru. „Myslím si, že 

většina hráčů zůstane u muziky, protože 
se dostali mezi lidi a otrkali se. Hrát v ta-
kovém orchestru je velká výhoda, i když 
jsou v  hudebkách vyloženě dechov-
kové kapely spíš výjimkou,“ posteskl si 
Zdeněk Voráč.
 Ani jednoho z  Babouků nepřekva-
pilo, že děti mají zájem hrát dechovku. 
Podle Zdeňka Kříže je v jižních Čechách 
dechovka naprosto běžným žánrem 
pro každou věkovou skupinu.
 „Mezi mladými je zájem o dechov-
ku, i když trochu tajený,“ směje se Zde-

něk Voráč, který býval učitelem češtiny 
a hudební výchovy. „Žáci mi také říkali, 
jak nesnášejí dechovku, a  potom se 
podřekli, že mě viděli v televizi hrát s ka-
pelou.“ 
 A  nejspíš na  těchto slovech bude 
něco pravdy – ani jeden z  dotázaných 
Baboučků by si prý dobrovolně dechov-
ku nepustil, ale hrát v  ní je baví, ať už 
kvůli její jednoduchosti, hezkým písnič-
kám nebo fajn lidem, kteří se v Babouč-
cích scházejí.

Martina Mašková

„mladí tají zájem o dechovku,“ říká babouk zdeněk voráč

Když Foo Fighters oznámili, že pracují 
na  novém albu, nevěděl jsem, jestli se 
mám radovat nebo mít obavy. Přece jen 
jsem měl pořád v  paměti jejich poslední 
desku Sonic Highways, která ne že by mě 
zklamala, ale rozhodně to nebylo něco, 
z čeho bych radostí skákal do stropu. Jak-
mile se ale na internetu začaly objevovat 
první nahrávky z  desky Concrete and 
Gold, tyto obavy mě opustily a začal jsem 
se na album těšit.
 David Grohl při pracích na  albu pro-
hlašoval, že bude znít jako kdyby Slayer 
hrál písničku Pet Sounds od  Beach Boys. 

To se na první pohled může zdát jako vel-
mi odvážné tvrzení, nicméně pravdou je, 
že na  Concrete and Gold je možné najít 
místa, která v sobě koncentrují to nejlepší 
z hudební historie.
 Na druhou stranu nelze říct, že by Foo 
Fighters vykrádali nějaké konkrétní písnič-
ky. Jen je z jejich desky patrné, že použili 
hardrockové prostředky na  hudební ma-
teriál, který by jinak mohl být klasickým 
popem. A pak je tu také písnička The Sky 
Is A Neighborhood, kde zase Grohl a jeho 
parta písničku až neuvěřitelně zjemnili 
a  změkčili. Jednoduše jde podle mého 

o  opravdu skvěle hudebně a  produkčně 
zvládnutou desku, ze které je i patrná Gro-
hlova frustrace z politického vývoje.
 Jakkoli jsem psal, že se Foo Fighters 
na  nové desce inspirují v  hudební his-
torii, samotné skladby nesou specifický 
rukopis kapely. Zejména písně Run a The 
Line znějí, jako kdyby vypadly z nejlepších 
alb historie skupiny. Za zmínku dále stojí 
psychedelická skladba La Dee Daa, která 
mnohé posluchače překvapí. Dirty Water 
je píseň roubující poklidnou atmosféru 
známou hlavně z  desky Skin and Bones 
s dravější tváří kapely. Pokladem desky je 

pro mě možná zprvu nenápadná skladba 
Arrows nebo píseň Happy Ever After (Zero 
Hour), která zní jako kdyby vypadla z vý-
běru nejlepších písní historie The Beatles.
 Celkově jsem z této desky opravdu na-
dšený, protože přináší závan svěžího větru 
na hardrockovou scénu. Je možné, že tra-
dicionalističtí fanoušci Foo Fighters nebu-
dou moct přijít novému albu na  jménu, 
jelikož je opravdu významně jiné oproti 
předchozím nahrávkám. Podle mě ale sto-
jí za to, dát tomuto albu šanci, protože má 
potenciál posluchače strhnout a pohltit.

Jan Jakovljevič

Od  konce června do  začátku října pro-
bíhala v Alšově jihočeské galerii výstava 
děl maďarského umělce Victora Vasa-
relyho. Je považován za „otce op-artu“, 
jednoho ze zásadních uměleckých smě-
rů konce padesátých a  první poloviny 
šedesátých let minulého století. Jeho 
práce jsou v  majetku nejvýznačnějších 
světových galerií a muzeí. 
 V  roce 1954 sepsal Žlutý manifest 
(Yellow Manifest), ve  kterém také ob-
hajoval roli optické iluze v  umění.  Vše 
vyvrcholilo v  roce 1959, kdy si nechal 
patentovat vlastní uměleckou techniku 
(„unités plastique“), která byla založena 
na specifické práci s danými geometric-
kými formami. Jejího principu, umožňu-
jícího vytvoření bezpočtu možných ba-
revných a  tvarových kombinací, využil 
zejména při tvorbě serigrafií.
 Tato výstava světově proslulého 
malíře, kreslíře, grafika a sochaře, který 
prožil většinu života ve Francii, předsta-
vovala svou šíří unikum – k výročí dva-
ceti let od  úmrtí autora prezentovala 

díla ze tří významných institucí, úzce 
spojených se jménem a dědictvím Vic-
tora Vasarelyho. Výběr tvořilo na  osm 
desítek samostatných prací, zahrnující 
obrazy, tisky, plastiky a  tapisérie. Celá 
expozice byla pak doplněna dokumen-
tárním filmem představujícím architek-
turu sídla Fondation Vasarely Aix-en-
-Provence, natočeným speciálně pro 
jihočeskou výstavu. Význam výstavy 
dále prohlubovala osobní účast Pierra 
Vasarelyho, umělcova jediného vnuka. 

text a foto Tomáš Kouba

Vasarely v Hluboké

Concrete and Gold? Povedený experiment od Foo Fighters
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Každý z nás si na svém čele nese nějakou 
tu etiketu. Jsou to ty každodenní, obyčej-
ně nudné jako mám já nebo ty. Dcera, se-
stra, matka… No, raději nepředbíhejme. 
Tyhle nálepky jsou ale vlastně povědomě 
přátelské. Ale pak jsou tu ještě ty straši-
delně nesrozumitelné: lidský zdroj, to až 
jednou vstoupím na trh práce a nesměle 
se zeptám: Chcete mě? Teď ale na svém 
čele hrdě nosím „status studenta“.
 Tahle etiketa všem dává jasně na-
jevo, že daný člověk se nyní nachází 
ve  stádiu vzdělávání, které by mu mělo 
pomoci v honbě za tím nej… (dosaďte si 
dle preferencí) povoláním, tedy řečeno 
jazykem etiket „kariérní pozicí“. 
 Status studenta se ale stává vaším 
křestním jménem i  příjmením. Student 
je školou naprosto prorostlý skrz naskrz, 
doslova školou nasákne. Každá buňka 
v jeho těle je pak nastavena na heslo stu-
dovat (ať už chceš, nebo ne). A to nasta-
vení přenastavit nelze. 
 Tak například rande… S  randěním 
se vám hned propojí nějaká ta lekce 
biologie (aspoň těm prvoplánovým), 
nebo sociologie s  teorií her, když je 
třeba dobývat. Ale může dojít až na  ta-
kovou posedlost, že i  šaty vaší přítel-
kyně na  vás chrlí jeden vzorec za  dru-
hým. Bez legrace. Neodpočinete si ale 
ani v  hospodě. Z  pivní sklenice hned 
na  vás vybafne chemie. Marně doufáte, 
že více takovým do  sebe obrácených 
sklenic vám dá – aspoň na  okamžik – 
zakusit život s  nálepkou „obyčejný smr-
telník“ a  vy dokážete myslet pouze na   

nový film či na své zbrusu nové kolo.
 Proto si narovinu přiznejme, že se 
studentovi dostává jen málo času na jeho 
koníčky, tedy na to, co obecně rozumíme 
pod výrazem „život studentský“. Kde pak 
ale je ten pro mládí údajně tak příznačný 
„stříbrný vítr“. Vždyť i kdybyste nakonec 
to nové kolo opravdu měli, ve výsledku 
jste natolik vystresovaní z  hromadících 
se domácích úkolů, že se na své kolo ne-
může ani podívat, protože v něm vidíte 
atom, základ všeho kolem nás. Jeden 
hloupý malý atom, který zabírá ve vašem 
sešitě fyziky celých deset stran A4!
 Všichni, a zvlášť učitelé, jsou si samo-
zřejmě stoprocentně jistí, že je to jen pro 
studentovo dobro. Co se v  mládí nau-
číš…
 Přesto „status studenta“ nemusí zna-
menat jen tu školu, jak ji známe. Máme 
přeci ještě tu tajemnější, která v  sobě 
schovává opojnou vůni nenaplněných 
snů: školu života. Nabízí se pochopitelně 
i  otázka: Je škola života natolik důležitá 
jako ostatní školy? Vždyť se o  ní nepíše 
v médiích, ani není předmětem plamen-
ných politických debat. Škola života na-
víc nenabízí žádný titul, který bychom si 
mohli pověsit na  zeď, ani si slavnostně 
nepřevezmeme certifikát, který si pak 
vrazíme do našeho profesního CV. Mno-
hým tak přijde zcela zbytečná. 
 Ale já se rozhodla to risknout, „status 
studenta“ vyměním za „status studenta 
života“ a  to jsme zvědavá, co mi na  to 
u těch maturit řeknou.

Simona Eiblová

V zajetí statusů

Dám vám hádanku. Většinu času je za-
lezlý ve  svém pokoji, na  pokožce mu 
raší kulaté červené (někdy dokonce na-
žloutlé) puntíky a byl by nejlepším práv-
níkem na  světě, protože má odpověď 
absolutně na všechno. Kdo to je? 
 Puberťák 21.století. Právě tako-
vé stvoření mám teď doma, předem 
všechny upozorňuji, že nevím, jak moje 
mamka přežila pubertu mou, když i  já 
sama se sebou měla velký problém. 
Ale teď to má doma podruhé… Mého 
milovaného, a  pro mě navždy malého 
bratříčka (pozn. autorky: je mu 14, veli-
kost bot má 45 a  měří kolem 185 cm). 
Zrovna nedávno jsem si dovolila vlézt 
do jeho doupěte a velmi opatrně (a sa-
mozřejmě mile) se ho zeptat, jestli by 
nemohl přivázat našeho pejska, protože 
jsem si čerstvě nalakovala nehty. Během 
tří vteřin se ze mě stala pipina, která si 

lakuje nehty, nemá čas na  nic jiného 
a nechápe, že kluk ve 14 má i jiné zájmy 
než venčit toho čokla, který chudák po-
třeboval hrozně čurat. Po  desetiminu-
tovém rozhovoru, kdy jsem se musela 
chovat diplomaticky, se pan puberťák 
zvedl od počítače, a nakonec přece jen 
šel pejska vyvenčit. 
 Co ale nastane, když nebudete s ta-
kovým puberťákem souhlasit? KATAS-
TROFA. Začne to „něžnými“ narážkami 
(například se dozvíte, že jste fakt úplně 
blbá a  vůbec nic nechápete), pak vám 
odpoví na vše, na co jste se ho nikdy ne-
ptali, a nakonec jako perličku zjistíte, že 
svůj život vedete úplně špatně. A vůbec 
z toho všeho vyplývá, že pravdu má prá-
vě ON. Mami, proč jsi mě nezabila? 
 P.S: Rada od  mamky: HLAVNĚ TO 
PŘEŽÍT.  

Natálie Ledajasková

........... Vývin nezastavíš ...........

Je to teprve pár měsíců, kdy stu-
denti nynější 6.G přišli s  nápadem, 
jak zpestřit studium na  Biskupském 
Gymnáziu. Na  prakticky nevyužitém 
prostoru mezi budovami školy se 
jednoho krásného dne objevily stoly 
s  nejrůznějšími dobrůtkami a  s  něja-
kým tím pitivem. Akce byla úspěšná 
- ani učitelé nehodlali šetřit chválou. 
To namotivovalo studenty k  dalším 
podobným akcím. Každých pár týdnů 
byli pak všichni pozváni na  dvorek, 
kde čekala spousta jídla či popovídání 
s přáteli. Vybrané peníze byli použity 
na různé účely.
 Ovšem i studentům z 6.G se funkč-
ní období na BiGy chýlí ke konci. A je-
likož je čeká maturitní ples, samotná 

maturita a  připravování na  vysoké 
školy, organizace dalších záležitostí 
by byla náročná a  vysilující. A  tak se 
rozhodli, že hlavní organizací Svačin 
na  dvorku pověří někoho dalšího. 
Jako na  objednávku se přihlásila tří-
da 2.E, která svým nadšením jedno-
značně posunula tuto tradici na  dal-
ší úroveň. „Jsou to šikovná děcka 
a  pro  následujících roky je o  Svačiny 
určitě postaráno“ říká Jan Mojka, je-
den z  hlavních iniciátorů z  maturit-
ního ročníku. Je zřejmé, že i  nadále 
budou moci studenti chodit na  dvo-
rek a  občerstvit se gastronomickým 
výtvorem našich šikovných studentů. 

Jan Kučera, foto: Tomáš Kouba

Ne nadarmo se říká, že Češi mají „zla-
té ručičky“. Platnost tohoto přísloví 
i v módě potvrdil již sedmý pražský Fa-
shionWeek, který se spolu s týdny módy 
v Berlíně, New Yorku, Sydney či Moskvě 
pyšní od roku 2013 titulárnám partner-
stvím s  automobilkou Mercedes-Benz. 
Návštěvníci  mohli v  týdnu od  1. do  9. 
září obdivovat nejen návrhářské hvězdy 
zahraničí, ale zároveň československou 
módní špičku.
 Na  přehlídkových molech se ob-
jevily modely od  celkem 19 návrhářů. 
Mezi nimi nechyběli přehlídky již zná-
mých značek jako jsou Nehera a Blažek, 
specializující se na  formálnější oděvy. 
Návštěvníkovo oko však mohlo zazna-
menat slast i  v  podobě přehlídek no-
vých, právě vystudovaných tváří Fashi-
onWeeku.  Šlo o Adama Kosta, Lukáše 
Krnáče, Zoltána Tótha a Jana Černého. 
Právě Černý, jehož tvorba se vyznaču-
je různými úpravami ikonických kusů 
pánského oblečení, sklidil uznání ze 
strany redaktorů časopisů jako Fucking 
Young či Kaltblut. Na  pražském týdnu 
módy nemohli chybět ani návrhářské 
stálice, jako Miro Sabo a Petra Ptáčko-
vá, která objíždí se svým „magickým 
realismem v  oblečení“ FashionWeeky 
po celém Světě.

 Celkovou estetiku přehlídek pod-
porovaly i  tématicky vybrané prostory. 
Zpod širého nebe na „nejdelším mole 
ve  střední Evropě“ v  Pařížské ulici přes 
bílý „fashion stan“ pořadatelé dospěli 
ke  konceptu aktuálního „fashion tem-
ple“ v  atraktivních historických budo-
vách, které nabízeli návrhářům skvělé 

prostředí pro atraktivní prezentaci.
 Mercedes-Benz Prague Fashion 
Week byl zajímavou akcí a  jistě dob-
rým zpestřením začátku školního roku. 
Pomyslný štafetový kolík dále přebírají 
týdny módy v Londýně a Miláně.

Tomáš Knap 
foto: Instagram - jancerny_

Mercedes-Benz Prague FashionWeek

Věděli jste, že méně jedno procento čes-
kých studentů odchází na vysokou ško-
lu do  zahraničí? Připadá vám to málo? 
Chcete i vy patřit mezi těch pár vyvole-
ných? Tak to jste na správném místě.
 Pro veliký úspěch z předešlého roku 
se letos koná již druhý ročník veletrhu 
zahraničních vysokých škol Dream Big. 
Účast na  veletrhu je perfektní příleži-
tostí, jak se osobně potkat se zástupci 
škol a studenty z Dánska, Švédska, Nizo-
zemska, Velké Británie nebo například 
z Číny. Chcete se zúčastnit? Tak doražte 
28. října do  pražského hotelu Olšanka. 
Těšit se můžete na  přednášky univer-

zit, diskuze se studenty a  absolventy 
vystavujících škol. Dále bude k  dispo-
zici i  poradenství ohledně přihlášek 
na zahraniční školy ve stáncích I-Study 
a Scandinavian study. 
 Studium na vysoké škole v zahraničí 
je dostupnější než kdy dřív a finančně si 
ho může dovolit opravdu každý. Napří-
klad v Dánsku, Skotsku, Švédsku a Fin-
sku je studium pro obyvatele členských 
států EU bezplatné. Myslíte si, že na to 
nemáte dostatečně dobré známky? 
Můžeme vás uklidnit, protože znám-
ky nejsou vůbec rozhodující. V  zahra-
ničí vám plusové body připíšou spíše 

za  dobročinnost nebo práci pro školu 
navíc. Stačí dostatečná znalost anglič-
tiny, splnění několika podmínek, které 
daná univerzita stanoví, a napsat perso-
nal statement, což je v podstatě referát 
o vás a o tom, jak moc jste úžasní, čím 
jste výjimeční a proč by zrovna vás měli 
přijmout. To nezní tak špatně ne? 
 Takže pokud stále nevíte na  jakou 
vysokou školu se hlásit, tohle by pro 
vás mohlo být to pravé ořechové. Za-
hraniční školy otevírají dveře do  světa. 
Tak proč to nezkusit a  neukázat světu 
co ve vás je?

Adéla Hodianková

Veletrh zahraničních škol, nebo první krok k úspěšné budoucnosti? 

„Cože? Jaký výlov? Není na  to ještě 
brzy?“ Pokud si myslíte, že si na  tom-
to výlovu koupíte macatého kapříka, 
tak vás tato akce nejspíše zklame. 
Jediné, co si můžete během tohoto 
festivalu ulovit, je pořádný kousek fo-
tografického umění. Během 7. ročníku 
festivalu Jihočeský výlov se v  pátek  
6. 10. uskutečnilo 12 vernisáží v nejlep-
ších  budějovických kavárnách a  umě-
leckých prostorách. Organizátoři akce 
pro návštěvníky připravili velmi nabitý 
program. Vše ale bylo výborně načaso-
váno, dokonce i  přesuny mezi výstav-
ními prostory byly změřeny na minutu 
přesně. Tento časově náročný program 
se naštěstí nepodepisoval na  náladě 
zúčastněných. Pocit, že jste v  okruhu 
přátel se vás zmocnil hned po  skon-
čení první vernisáže. Někteří fanoušci 
byli vytrvalí a  shlédli všech 12 výstav 
najednou. 
 Vystavovalo se v  předsálí kina Kot-
va, milé kavárně Matici, nově zrekon-
struované kavárně U Vás (bývalé Sorte 
Oyne) či v  tradiční Literce s  netradič-
ním doprovodným programem: živou 
hudbou. Další překvapení přinesl butik 
Esse v Kanovnické ulici, kde se také ko-
nala jedna z výstav. Samozřejmě i Horká 
vana se nyní může pyšnit příjemným 
prostředím jako stvořeným pro expo-
zice. Zde fotky byly důvtipně postave-
ny na  dřevěných malířských stojanech 
a nasvíceny tlumeným světlem. 
 Co se týče fotografů, byli vybráni 
nejen profesionálové, kteří pracují ryze 
umělecky či v  novinách, ale i  amatéři, 
cestovatelé a další. Společné zakončení 
sedmého ročníku úspěšného festivalu 
se uskutečnilo v Domě U Beránka, kde 
zábava pokračovala až do  pozdního 

večera. Nebuďte smutní, že jste tuto 
skvělou akci nestihli, protože všechny 
výstavy zůstaly na svých místech a jsou 
k  vidění až do  konce října! Takže máte 
jedinečnou šanci ohodnotit kvalitu vý-

stav nebo si jít jen tak zarybařit do ulic 
Českých Budějovic, kdykoliv budete mít 
chuť se podívat na dobře vyfocený oka-
mžik.

text a foto: Jana Procházková

JIHoČESkÝ VÝloV



Šéfredaktoři:
Jan Mojka, Natálie Ledajaksová, 

Jitka Řehořová
redaktoři:

Sára-Nikola Lučanová, Tomáš Knap, 
Adéla Hodianková, Simona Eiblová, 

Kristýna Jandová, Karolína Hajná,
Eva Petrová, Dan Podroužek, 

Lukáš Hypša, Jana Procházková, 
Jan Jakovljevič, Jaroslav Ženíšek, 

Tomáš Kouba, Jan Kučera, David Nebor, 
Martina Mašková, Vendula Jindrová, 

Zdeněk Stojan, Jitka Stojanová, 
Kryštof De La Cruz
Grafické prvky:

Karolína Hajná, Vojtěch Liebl
Fotograf:

Tomáš Kouba
Poradci:

Pavla Šilhavá, Jakub Bartoš (MF DNES), 
David Nebor, Petr Kuthan, Martin Volný

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

Scénář a kresba: Vojtěch Liebl

 POSLEDNÍ SLOVO 

Spousta srandy při sledování volebních 
spotů, spousta nejistoty při sledování před-
běžných výsledků a spousta dohadování 
při sledování debat. Volební období s se-
bou přináší mnohé. To letošní je ale možná 
něčím specifické. Může patřit vám.
 Jindřich Šídlo ve svém pořadu Šťastné 
pondělí uvedl, že k těmto volbám může jít 
poprvé 200 tisíc voličů ve věku 18–22 let. 
Při volbách v  roce 2013 by to podle něj 
stačilo na čtyři procenta. Tato ohromná 
skupina se může významně podílet na tom, 
jak bude naše země během následujících  

let vypadat. Otázkou je, zda ji to zajímá. 
Tlak politických stran na mladé lidi je velký. 
Některé z nich jim věří, některé věřit musí, 
a tak se snaží prvovoliče přitáhnout. Ně-
kterým to jde, jiní při tom naopak vypadají 
hodně tragicky. Pro mě osobně je důležité 
to, že snahu vnímám. Nejsem si ale jistý, a 
byl bych moc rád, kdybych se pletl, zda vní-
mám zájem lidí okolo sebe. 
 Od událostí, které určily podobu toho, 
do čeho se každé ráno probouzíme, uply-
nulo poměrně dost let. To ale neznamená, 
že na ně musíme zapomínat. O to, do čeho 
se každé ráno probouzíme, se naopak musí-
me pečlivě starat. Zavřít oči by pro 200 tisíc 
voličů ve věku 18–22 let mohlo mít dopady, 
které si dnes velká část z nás neuvědomuje. 
Zavřít oči by znamenalo, že za vaši budouc-
nost rozhodně někdo jiný. Nabízí se tak až 
směšně jednoduchá otázka. Chci to připus-
tit? 
 Stejně jako každé předchozí volby jsou 
i tyto ty nejdůležitější. Nenechávejte si je 
proklouznout mezi prsty. Rozhodněte o své 
budoucnosti sami. 

Jakub Bartoš, 
autor je redaktorem MF DNES

Vedneměsíčník vychází za podpory: 

měsíc ve dne
literární kavárna
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1. Kdy došlo k tzv. párkové aféře?
a) v listopadu 1905
b) v říjnu 1915
c) v prosinci 1925

2. Kdo to byl J. Taschek?
a) Právník
b) Spisovatel
c) Starosta

3. V  jakých letech byla vybudována 
koněspřežka?
a) 1810 – 1814
b) 1825 – 1832
c) 1840 – 1860
                     
4. Který z  následujících mužů nebyl  
zakladatelem města?
a) Šimon Plachý z Třebnice
b) Budivoj ze Železnice
c) Čéč z Budivojovic 

5. V  jakém roce stál kamenný pranýř 
na budějovickém náměstí?
a) 1391
b) 1405
c) 1410

6. Kdo byl Johann Rosenauer?
a) lékař z Č. Budějovic
b) malíř z Českých Budějovic
c) velitel Národní gardy 
 v Č. Budějovicích

7. Kde bývala restaurace u Volbrechtů?
a) na rohu České a Hroznovy
b) na rohu Mlýnské a Kněžské
c) na rohu Karla IV a dr. Stejskala

8. Co se stalo 5. 7. 1942?
a) byla vyhozena do povětří 
 synagoga

b) bylo vyhozeno do povětří 
 gymnázium
c) byla vyhozena do povětří 
 hospoda U dvou labutí

9. Kde byla kostnice s několika sty 
jedinci?
a) V Růženeckém kostele
b) V kapli smrtelných úzkostí Páně
c) Na hřbitově sv. Otýlie

10. Kdy propukla tzv. daňová aféra?
a) druhá pol. 16. stol.
b) druhá pol. 18. stol.
c) druhá pol. 20. Stol.

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

Zdeněk Stojan

HISTORICKý  KVÍZ

O tom, jak je politika pro mnoho lidí 
nudným tématem, by se jistě dala 
napsat nejedna „bichle“. Politické 
strany bojují o  pozornost voličů, ze-
jména těch mladých. Snaží se politi-
ku udělat co nejvíce přitažlivou, chrlí 
jeden slogan za  druhým, nebo se 
spojují s lidmi přes sociální sítě. Jed-
nou z  nejúspěšnějších cest, jak do-
sáhnout pozornosti lidí v  politice, je 
prostřednictvím tzv. infotainmentu. 
Ve  zkratce se jedná o  předávání in-
formací zábavným způsobem (infor-
mation + entertainment). Tento druh 
šíření zpráv vznikl během 70. let 
v  USA. Mnoho lidí si jistě vzpomene 
na Johna Olivera, člověka proslulého 
v  tomto oboru. Jak už to tak bývá, 
Česká republika je v takových věcech 
obvykle pozadu. V  dnešní době se 
však i u nás najde několik velmi pove-
dených pořadů, které fungují na bázi 
již zmíněného infotainmentu. 

The Politik Life
Dominika Feriho není nutno předsta-
vovat. Ten se v poslední době díky své 
angažovanosti v  politice představuje 
sám. Pokud to však někdo nezaregis-
troval, tento mladý politik, na  jedné 
straně označený německým tiskem Die 
Welt jako jedna z  nadějí Evropy, nebo 
na straně druhé, pro svou snědou pleť 
nenáviděný „sluníčkářký primitiv“, který 
je osinou v  zadku zejména pro voliče 
hnutí SPD, si uvádí na  svém youtubo-
vém kanále svůj vlastní pořad. Ten nese 
název The Politik Life a  je věnován ze-

jména mladým lidem. V  něm Dominik 
diskutuje se studenty o nejčastěji omí-
laných tématech jako např. přijetí eura, 
zájmu mladých lidí o politiku či dopadu 
Czexitu na Českou republiku. Důležitost 
demokratického systému nyní vysvět-
luje lidem i  ve  své nedávno napsané 
brožuře s názvem Tahle knížka není pro 
starý.

Šťastné pondělí
Tento pravidelný satirický pořad uvá-
dí na  serveru Seznam.cz známý český 
novinář a  politický komentátor Jind-
řich Šídlo. Šťastné pondělí nám každý 
týden přináší to nejnovější z  okruhu 
nejvyšší politiky. Je jedno koho si Šídlo 
zrovna vezme na paškál – tenhle člověk 
si nebere servítky nikdy. Letošní politi-
ka nabídla opravdu mnoho, od  vládní 
krize přes prezidentské kandidáty až 
po  machinace s  nejmenovaným pta-
čím hnízdem. Nejčastějším hostem pod 
„elektronickou tužkou“ Jindřicha Šídla 
je však náš tatíček spasitel Miloš Zeman. 
Nebo Andrej Babiš?

Raport s Petrem Schwankem
Česká i  světová politika nabízí nepře-
berné množství kauz a  různých kurio-
zit. Když se nad tím zamyslíme, tak sa-
motná česká politika je kapitola sama 
o sobě. Nedávno založený pořad Raport 
s  Petrem Schwankem, který je zpro-
středkováván zpravodajským serverem 
Forum 24, alespoň nevyžaduje trávení 
několika dlouhých hodin vymýšlením 
scénáře. Ten se totiž píše sám už někde 

ve sněmovně, nebo přímo na Pražském 
hradě. Pořad komentuje překvapivě 
Petr Schwank - energický mladý mode-
rátor, kterého můžete v současné době 
pravidelně slyšet na  Fajn rádiu, nebo 
vidět v populárně naučném pořadu To 
Nej. Jeho nejnovější projekt má na kon-
tě zatím zhruba deset dílů, které však 
opravdu stojí za  to zhlédnout. S  blíží-
cími se volbami tu máme pravidelnou 
snůšku bizáru z nejmenovaných politic-
kých stran, takže další díly budou oprav-
du stát za to.

Kovyneděle
Pomyslný pořad studenta FSV na  UK 
a  youtubera Karla Kováře alias Kovy-
ho. Na  jeho kanále opravdu nenajdete 
ta „kvalitní“ komentovaná videa ze hry 
Minecraft. O  Kovym můžeme bez roz-
myslu mluvit jako o jednom z mála uži-
tečných lidí na Youtube. Pořad Kovyne-
děle si můžete představit jako takovou 
všehochuť Kovyho zájmů. A mezi nimi 
najdeme opět politiku. Videa o politice 
sice nevycházejí každý týden, jako výše 
zmíněné pořady, zato však obsahují 
téměř všechny události, a  to jak čes-
ké, tak i světové, které se od doby jeho 
posledního politického videa odehrály. 
Jsou navíc skvěle sestříhané, díky če-
muž celé video působí jako pásmo, kde 
na sebe jednotlivé kauzy krásně nava-
zují. A pokud si chcete od politiky od-
počinout, doporučuji zhlédnout i  Ko-
vyho další povedou tvorbu jako jsou 
například jeho cestovatelská videa.

Daniel Podroužek, foto:  Seznam.cz

Rozšiřte si politické spektrum
Tak jako lidské tělo i  demokracie může 
občas onemocnět. Stejně jako lidé se ze 
své nemoci někdy zotaví, ať už rychleji 
i pozvolna, jindy však mohou onemocně-
ní podlehnout. 
 V našich končinách jsme demokracii 
již dvakrát pohřbili, přesto se však v  lis-
topadu roku 1989 narodila demokracie 
nová. Bohužel je stále velmi mladá a ná-
chylná k  externím nákazám, které jsou 
pro ni – narozdíl od  starých, „imunitně” 
vyspělých britských či amerických demo-
kracií – daleko obtížnější a nebezpečněj-
ší.
 Jedna opravdu nebezpečná nákaza 
již naši demokracii zachvátila. Říkejme 
jí virus AB, či hovorověji „koblihová in-
fekce”. Jde o  doposud nejtěžší zkoušku, 
jakou si polistopadová česká demo-
kracie musí projít. Virus AB se totiž šíří 
rychle a  jako správný patogen likviduje 
staré struktury, tzv. „staré pořádky”, jež 
údajně charakterizuje korupce, krádeže 
a  podvody, režírované demokratickými 
,,tradičními” politickými stranami z obou 
konců pravolevého spektra. AB patogen 
se sám na první pohled jako škodlivý je-
vit nemusí, naopak, sám sebe maskuje 
za „spasitele”, zachránce, „léčitele” české 
demokracie, který prostě „zařídí”, aby byla 
lepší a zdravější. Pravda je však diametrál-
ně odlišná. AB nejenže není ,,léčivým”, je 
naopak zhoubným, maligním a  poten-
ciálně letálním škůdcem. Postupně si 
vybudoval vliv v  nepolitických buňkách 
české demokracie, v buňkách ,,hlídacích” 
– v  médiích a  jejich prostřednictvím se 
snaží šířit dále svou nákazu, již sám také 
realizuje prostřednictvím ovládnutí ně-
kolika klíčových demokratických orgánů 
– ministerstev. Mimo to AB posiluje svou 
moc i ve sféře hospodářství a podnikání. 
Právě kombinace vlivu v  těchto prostře-
dích je po  Listopadu bezprecedentní 
hrozbou pro demokracii v  naší zemi. 
AB se prezentuje jako ,,léčivý”, jak chce 

české demoracii prospět však vysvětlit 
neumí, nemá za sebou žádné ideové zá-
zemí, žádnou ideovou platformu, z  níž 
by mohl vycházet a na níž by mohl stavět 
svou ,,léčebnou kúru”. Ony ,,tradiční stra-
ny” tuto platformu mají, byť je u  každé 
z nich různá, avšak žádná z  těchto stran 
není zdravotním rizikem pro demokracii 
jako takovou, protože vyrůstá z historic-
ky ověřených ,,receptur”. Pokud by AB 
po  volbách dále rozšířil svou expanzi, 
reálně hrozí, že naši demokracii úplně 
zahubí. Pomalu, nenápadně, ale jistě. Re-
sultátem jeho dalšího ,,rozmnožení” by 
bylo zrození autoritářské oligarchie, v níž 
by panoval neomezený despotický virus 
AB kontrolující všechny důležité orgány 
a  odvětví, jejichž nezávislost, oddělení 
a transparentnost jsou neodmyslitelnými 
parametry zdravé demokracie. 
 Ne, AB není lékem. Je nezbytné si 
uvědomit, že v říjnových sněmovních vol-
bách tentokráte jde skutečně o  hodně, 
zdali se více prosadí ,,tradiční” demokra-
tické strany či zdali necháme demokracii 
napospas novému, velmi vychytralému, 
ale smrtelnému AB. 
 Je možné, že některé z  ,,tradičních” 
stran se namísto rezistence a obrany roz-
hodnou poddat se AB a  spojit se s  ním. 
Možná ne s  nadšením, ale učiní tak – 
třeba alibisticky ve  jménu stability naší 
země. Proto je důležité, abyste v  parla-
mentních volbách hlasovali chytře. Volte 
tak, aby Váš hlas byl hlasem pro právní 
stát, pro ekonomickou prosperitu, pro 
rozumnou zahraniční politiku a zejména 
hlasem pro zdravou demokracii a svobo-
du. Tím nejmoc-
nějším lékařem, 
který má v rukou 
zdraví demokra-
cie, jste totiž (za-
tím stále ještě) 
Vy, voliči.

Jaroslav Ženíšek

Volby jsou zde 
a tentokrát budou zásadní


