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Drazí čtenáři, 
chtěl bych Vám poděkovat za všechny příznivé ohlasy. Pro nás je zpětná vazba velmi důle-
žitá. Přece jenom i vy utváříte podobu Vedneměsíčníku. O této spolupráci mezi veřejnos-
tí a médii se zmínil Erik Tabery při své návštěvě Českých Budějovic 22. listopadu. Záznam 
z této akce naleznete uvnitř čísla.
 Pro nás studenty je otázka demokracie velmi důležitá. Proto se více zmiňujeme  
o  17. listopadu v  povolebním kontextu. Přinášíme tak most mezi svátkem studentstva 
a svátkem rodiny. V tomto předvánočním čísle si můžete též přečíst o blížících se prezident-
ských volbách, kterým média obecně věnují velký prostor. My se o nich zmíníme jen v jed-
nom článku. Můžete si ale přečíst o spoustě dalších událostí. Kupříkladu o poměrně novém 
způsobu dopravy, bikesharingu. Pozvánku přijala Anna Šlechtová, hlavní koordinátorka 
Rekol v Českých Budějovicích.
 Vánoční nálady moc nepřinášíme. Přijměte proto jako omluvu úvodní fotku, která je 
určitým symbolem Vánoc v pojetí člověka 21. století. Vánoce raději prožijte intimně, bez ne-
ustálého sdílení a chaosu. Za naši redakci přeji příjemné počtení a trochu zábavy. 
 Jan Mojka, šéfredaktor

foto: Tomáš Kouba

Zlaté čtverečky kostela Svaté Rodiny 
uchvátily další významnou osobnost. Pro 
tentokrát to byl šéfredaktor Respektu, Erik 
Tabery, který přijel do Českých Budějovic 
na pozvání časopisu Milk & Honey, aby po-
diskutoval s  Budějčáky nejen o  své nově 
vydané knize: Opuštěná společnost, ale 
také o celkové situaci v Česku.
 Současný stav, musím vás zklamat, 
není příliš radostný. Rozevírající se nůžky 
mezi intelektuály a „těmi ostatními“ se stá-
vají živnou půdou pro populisty. Úpadek 
kvality médií, kdy jeden tweet má mno-
hem větší dosah než kvalitně napsaný 
článek, tuto propast jen prohlubuje. Např. 
během uprchlické krize řada českých poli-
tiků, dle Taberyho, naprosto selhala. Z úst 
představitelů vlády ani „Hradu“ nezazněla 
žádná racionální a podložená analýza, po-
litická elita v obavě o své preference buď 
mlčela, nebo naopak téma migrace latent-
ně, ale často i  vysloveně otevřeně zneu-
žívala k  vlastním cílům. Mezi lidmi se tak 
šířila panika a  narůstala nevraživost. V  ji-
ných evropských zemích přitom probíhaly 
veřejné a především věcné diskuze. Zarazí 
to o to víc, že v Česku žádná uprchlická kri-
ze ani nebyla.
 Dalším hostem debaty byl i  Salim  
Murad, vysokoškolský učitel zabývající  
se právě problémem migrace, který  
žertovně poznamenal, že s Taberym strá-
vil dva měsíce v  posteli, protože jeho  
dílo podrobně studoval během své 
rekonvalescence z  vážného onemoc- 

nění. A jak podotknul, pomohlo mu.
 Padala spousta zajímavých otázek 
a  dotazů. Řada z  nich se točila kolem té-
matu blížících se prezidentských voleb. 
Záměry nynějšího prezidenta Zemana se 
prý blízce podobají těm Husákovým z dob 
„salámového socíku“ a  jeho největším 
konkurentem je jedině poněkud opatrný 
Jiří Drahoš, který by byl ideálním kandidá-
tem, pokud by byl obdařen entuziasmem 
své manželky. Mluvilo se i  o  Mirku Topo-
lánkovi a  jeho poněkud překvapivé kan-
didatuře. Právě on to má podle Taberyho 
dobře spočítané, sází na podporu silného 
kandidáta a on se projevit umí. Přesto ale 
nemá žádnou pevnou voličskou základ-
nu a  lidé mu nemohou odpustit některé 

skandály z dob, kdy býval premiérem. Ta-
bery však upozorňuje, že tu zdaleka není 
jen tato trojka. Nakonec by podporu moh-
li získat i mediálně méně významní kandi-
dáti, kteří by ale nakonec mohli radikálně 
ovlivnit celkový vývoj lednových voleb. 
Je to přeci jen několik týdnů, kdy k  nám 
na jih zavítal i mladý kandidát Marek Hil-
šer, který v Horké Vaně diskutoval s obča-
ny Budějovic ve  velmi podobném duchu 
jako šéfredaktor Respektu.
 A co bylo leitmotivem celého večera? 
Češi nevědí, jakým směrem se mají vydat. 
Demokracie nás stojí příliš mnoho vlastní 
iniciativy a  naše občanská aktivita např. 
ve  srovnání se Slovenskem, kde se veřej-
nost zvládla vypořádat s  Kotlebou, dosti 
pokulhává. Autoritativní vedení státu nás 
přitom nestojí vůbec nic…
 Pokud chceme překonat všudypří-
tomnou „blbou náladu“, je třeba začít už 
ve školách. Nepodpoříme-li zájem a vzdě-
lání studentů v  otázce politiky, žádná 
pěkná budoucnost nás nečeká. Bez nás 
to nepůjde. Žádná změna sama nepřijde. 
Měli bychom proto mít na paměti, že být 
občanem znamená angažovat se a demo-
kracie a svoboda není samozřejmostí, stačí 
se podívat jen přes plot řady východních 
sousedů. 
 Závěrem bych si dovolila položit vám 
otázku: Kdy naposledy jste slyšeli masary-
kovské motto naší prezidentské standarty: 
Pravda vítězí?

Jana Procházková, foto: Tomáš Kouba

I když se může zdát, že se na pomyslném 
prvním místě žebříčku nejdůležitějších 
politických témat nadobro ukotvila tvor-
ba nové vlády, opak se pomalu stává 
pravdou. S blížícím se koncem roku je 
tématem dne nejen státní rozpočet pro 
nadcházející rok, ale také volba nové hlavy 
státu. Déle než dva týdny je znám seznam 
kandidátu, kteří splnili potřebné podmín-
ky pro kandidaturu a mohou tedy v lednu 

příštího roku zasáhnout do bojů o hrad.
 Spektrum kandidátů je opravdu pes-
tré. Od skladatele, producenta, bývalého 
velvyslance ve Francii, přes exředitele 
Škody Auto či dřívějšího předsedy Akade-
mie věd, až po bývalého premiéra nebo 
aktuálního prezidenta. Jen málokdo by si 
dokázal představit rozmanitější spektrum.
 Historicky poprvé dohlíží na investice 
do jednotlivých kampaní Úřad pro dohled 

nad hospodařením politických stran a po-
litických hnutí. Každý z kandidátů je limi-
tován částkou 40 milionů korun pro první 
kolo voleb, pro kolo druhé můžou oba 
postupující kandidáti investovat dalších 
10 milionů. Novinkou je také plně trans-
parentní účet každého z kandidátů.

Sára Nikola Lučanová
zbytek článku najdete na 
bit.ly/prezidentskevolby

Projektem Rozhoduj o Evropě za lepší povědomí o EU
Důvěra v Evropskou unii je nízká. Podle Centra pro výzkum veřejného mínění jí důvěřuje ani ne polovina 
(konkrétně 48 %) Čechů. V poslední době už však začínají vznikat projekty, které se snaží zasazovat o osvětu 
v evropských záležitostech, čímž by zmiňovanou nelichotivou situaci zlepšily.
 Jedním z nich je i Rozhoduj o Evropě, který organizuje obecně prospěšná společnost EUTIS ve spolupráci 
se slovenským Centrem pre európsku politiku. Zmiňované dvě organizace se o zlepšení informovanosti o EU 
snažily zejména prostřednictvím jednodenních regionálních seminářů, které se uskutečnily ve všech krajích 
České a Slovenské republiky – celkově jich tedy v nedávno ukončeném ročníku bylo dvaadvacet. „Našim 
cílem je představit mladým lidem fungování Evropské unie a zvýšit jejich zájem o otázky, které jsou spojené 
s životem v obci, kraji, České republice a v Evropě, ale i o politiku obecně. Zároveň chceme dát mladým li-
dem prostor, aby se k těmto otázkám mohli vyjadřovat,“ říká projektový manažer společnosti EUTIS Michael 
Murad.
 Semináře byly určené pro studenty středních škol, přičemž nehrálo roli, zda studují gymnázia nebo 
odborné školy. „Snažili jsme se o to, abychom do projektu zapojili zejména ty, kteří se podobných projektů 
dosud neúčastnili a kterým se může politika, a to zejména ta evropská jevit jako vzdálená. I proto jsme se 
soustředili na regiony a také na odborné školy a nejenom na elitní gymnázia,“ vysvětluje Murad. Příchozí se 
na seminářích mohli dozvědět základní důležité údaje o fungování EU a jejích institucí, a také si vyzkoušet 
zjednodušenou simulaci zasedání Rady EU (případně i parlamentu). 
 Dále se studenti měli také možnost setkat se s osobami s rozhodovací pravomocí, s pomocí kterých se 
snažili identifikovat nejzásadnější problémy současné Unie. „Letos se do projektu zapojilo na 700 středo-
školáků a více než sto politiků a odborníků z Česka a Slovenska,“ popisuje Murad s tím, že mezi politiky bylo 
možné najít starosty obcí, hejtmany členy národních parlamentů nebo europoslance. „Osoby s rozhodovací 
pravomocí se navíc zavázaly, že vezmou názory studentů v potaz při svém rozhodování,“ doplňuje.
 Vrcholem celého projektu bylo letos pětidenní simulované zasedání Rady EU a Evropského parlamen-
tu, které se uskutečnilo v polovině září a kterého se zúčastnili nejlepší studenti z regionálních seminářů. 
I na této akci měli středoškoláci možnost diskutovat s vybranými politiky, mezi nimiž byli například i euro-
poslanci Jiří Pospíšil nebo Ivan Štefanec. Jednání institucí EU bylo navíc připraveno tak, aby co nejvíce od-
povídalo skutečnosti. Celý projekt zakončila listopadová konference v Bratislavě, kde nejúspěšnější studenti 
představili výstupy projektu.
 Podle Murada už organizátoři připravují další, v  pořadí devátý ročník projektu. Přesná data konání 
jednotlivých regionálních seminářů však zatím ještě nejsou známá. „Další ročník bychom uskutečnili velmi 
rádi, v tuto chvíli teprve vše připravujeme a řešíme zejména financování,“ upřesňuje a doporučuje studen-
tům, aby sledovali web www.rozhodujoevrope.cz, kde se včas dozví veškeré potřebné informace. „Budeme 
rádi, když se příští rok zapojíte třeba i vy, stojí to za to,“ zve projektový manažer společnosti EUTIS na další 
ročník.

Jan Jakovljevič, foto: Michal Murad

Bude se historie opakovat? 
Češi si v lednu zvolí hlavu státu

Debata s Erikem Taberym a Milk & Honey
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Egypt, 2014 – Osmnáctiletý student Ma-
hmoud Hussein je zatčen za  nošení trič-
ka s nápisem „Národ bez mučení“ a šátku 
s  logem revoluce z  25. ledna. Bez soudu 
strávil za mřížemi více než dva roky. To už 
je teď minulostí. Poté, co se za něj v rámci 
kampaně postavilo 145 tisíc lidí, byl před 
rokem propuštěn na svobodu. A to hlavně 
díky Amnesty International. Za  mřížemi 
ale neměl strávit ani jediný den. Stal se tzv. 
vězněm svědomí.
 Amnesty International dlouhodobě 
pomáhá lidem, kteří měli odvahu posta-
vit se za  práva ostatních a  jsou za  to ne-
spravedlivě vězněni nebo pronásledováni 
a  perzekuováni. Každý rok se v  prosinci, 
kdy si připomínáme podpis Všeobecné 
deklarace lidských práv, zaplní prezident-
ské či ministerské kanceláře řady států 
i  státečků milióny dopisů, ve  kterých se 
jejich pisatelé domáhají spravedlnosti 
a  dodržování lidských práv konkrétních 
osob. Kampaň tak dává najevo, že vládám 
zemí s nedemokratickými praktikami vidí 
na prsty celosvětová veřejnost.
 Takovéto dopisy se letos opět psa-
ly i  v  Českých Budějovicích. Zapojily se 
střední i vysoké školy, kavárny a knihov-
ny. Většinou zásluhou koordinátorky 
českobudějovického týmu Amnesty, Ivy 
Trantinové.
 „Každý jednotlivý dopis se může pro 
vězněné stát zdrojem neskutečné psy-
chické motivace, síly a podpory,“ vysvětlu-
je Iva Trantinová, proč jí na maratonu tolik 
záleží.

 Letošní maraton psaní dopisů se za-
měřil na  šest ochránců lidských práv. Je-
den z nich dokonce za svou angažovanost 
zaplatil cenu nejvyšší. Xulhaz Mannan, pů-
vodem z Bangladéše, byl umlácen k smrti 
za  to, že bránil práva sexuálních menšin. 
Jinému bojovníku za lidská práva zas hrozí 
odnětí svobody na doživotí za pouhý pří-
spěvek na Facebooku a žena, která bránila 
práva na bydlení, byla vystěhována ze své-
ho domova. 
 Každoročně tyto kampaně nesou ovo-
ce. Pisatelé, kteří zasílají dopisy podpory 
z velkého počtu států, vytvářejí velmi silný 
nátlak na  věznitele, kteří nemohou takto 
hlasitý projev celosvětové veřejnosti tak 
snadno ignorovat. V  loňském roce bylo 
tímto způsobem odesláno neuvěřitelných 
3,5 miliónů dopisů z celého světa. Z toho 
přes 69 tisíc bylo z ČR. A u třetiny případů 
došlo k zásadní změně, například propuš-
tění, a u ostatních je zaznamenán alespoň 
pozitivní vývoj, třeba zlepšení podmínek 
ve  vězení. Například náš první polistopa-
dový prezident a někdejší disident Václav 
Havel často vzpomínal, že přesně věděl, že 
právě přišly Dopisy.
 Pomáhat můžete ale nejen prosinco-
vým psaním dopisů, ale i po celý rok. Tře-
ba podepisováním petic jak v  papírové, 
tak v online podobě. Vždyť po celém světě 
se nachází lidé v situaci, jakou si nedoká-
žeme ani představit. Podpis nebo dopis 
proto může znamenat mnoho. Napsali už 
jste si i vy ten svůj? 

Adéla Hodianková, foto: Martin Volný

Je pošmourné dopoledne a  my se ko-
nečně po bezmála tříhodinovém přesou-
vání dostáváme na  Národní třídu, kde se 
spousta dalších, stejně jako my, rozhodla 
uctít památku 17. listopadu. Jako první 
nás vítají všudypřítomné policejní hlídky 
(naštěstí dnes už bez pověstných „bílých 
přileb“), ale hned potom už Pravda stage, 
jeden z mnoha bodů programu 4. ročníku 
Korza Národní – velké oslavy tohoto vý-
znamného dne, kterou od samého počát-
ku zajišťuje náš Budějovický Majáles. 
 Není proto divu, že hned na  prvním 
info stánku potkáváme dvě členky ma-
jálesového týmu Mai Nguyen a  Terezu 
Antoňovou, které se o návštěvníky starají 
už od  9 ráno. Za  šumu  vysílačky, která je 
nepostradatelnou rekvizitou každé takto 
rozsáhlé akce, dostáváme svíčku, Listopa-
doviny a trikolóru (už jen placka se smaj-
líkem s  nápisem OF či Václavem Havlem 
a „retro“ dojem by byl dokonalý), a proto-
že jsme na Korzu poprvé, vyzvídáme, kam 
se vydat. „Určitě se zúčastněte pietních 
aktů a Havlova obýváku, to patří asi mezi 
to nejzajímavější,“ doporučují nám takřka 
jednohlasně.
 Pak už naše devítihodinové putování 
začíná. Krom dechberoucího pouliční-
ho programu, který zahrnoval mimo jiné 
slam poetry, dechový band Brass Avenue, 
Národní swingovou tančírnu a  klavírní 
koncert „Vážný zájem“, při němž klavírista 
seděl v  okně budovy, a  jeho hru jste po-
slouchali přes bezdrátová sluchátka, jsme 
zavítali i do tolik doporučovaného obývá-
ku Václava Havla, kde známé osobnosti 
jako třeba Tereza Voříšková či Marta Issová 

předčítaly z Havlova díla. Mezi nimi vynikl 
i  (opět) budějovický Ladislav Zibura, a  to 
nejen autorským čtením svých cestopisů, 
ale tentokrát i groteskním čtyřhodinovým 
zpožděním – zůstal totiž uvězněn ve svém 
vlastním bytě, což pochopitelně pobavilo 
nejednoho (škodolibého) návštěvníka. 
Zvládl toho ale bravurně využít při svém 
projevu, kdy prohlásil: „Když jsem dnes 
ve  svém bytě čekal, až mě zámečník vy-
svobodí, cítil jsem se strašně bezmocně. 
Uvědomil jsem si, jak hrozné muselo být 
žít bez svobody.“ Program však neměl zda-
leka jen pobavit, ale i poučit. V tramvajích 
39 a  89 se proto promítaly dobové zá-
znamy, na nichž se návštěvníci dozvěděli 
o  způsobech manipulace s  informacemi. 
Venkovní program vyvrcholil Modlitbou 
pro Martu – audiovizuální performancí, 

která vyústila v  průvod po  Národní třídě 
zakončený touto slavnou písní.
 Na  této akci ale nešlo pouze o  pro-
gram jako takový, spíše o  atmosféru, 
kterou významně umocňovaly nejen té-
měř všudypřítomné plápolající svíčky. Při 
korzování jste mohli potkat dobově uni-
formované esenbáky na chůdách, kteří si 
kolemjdoucí s významnými pohledy zapi-
sovali a pokřikovali na ně, ať se rozejdou. 
 A  ještě jedné věci si nebylo možné 
nevšimnout. Ulice se hemžila lidmi napříč 
generacemi. „U našeho stánku se zastavil 
postarší pár s  vnoučkem a  říkali, že 17. 
listopad pravidelně slaví od  roku ’89. Ka-
ždý rok sem chodí a jsou nadšeni z těchto 
oslav. Je úžasné vidět, jak moc si lidé pa-
matují a jakou z Korza mají radost,“ poděli-
la se o svou zkušenost dobrovolnice Mai. 
 Jak nikoho asi nepřekvapí, přitáh-
ne takováto velká akce zvlášť v  dnešní 
politicky zjitřené době i  odpůrce, kteří 
o  sobě dávali hlasitě vědět. Přesto ale 
většina návštěvníků vnímala oslavy spíše 
pozitivně a na otázku, co pro vás znamená  
17. listopad, nejčastěji padaly odpovědi 
jako: „Den, kdy oslavujeme to, že se může-
me svobodně účastnit dění v našem státě 
a  cestovat.“ „Oslavu demokracie a  svobo-
dy.“ „Připomenutí lidských práv a toho, že 
máme možnost se svobodně vyjadřovat.“
  A co bych k tomu řekla já? Myslím, že 
organizátoři to vystihli nejlépe, jak moh-
li, proto si jejich heslo vypůjčím: „Díky, že 
můžem!“

Jitka Řehořová, 
foto: Adéla Hodianková

Je 6. listopadu skoro osmadvacet let od sa-
metové revoluce a my sedíme ve Student-
ském klubu Kampa. Každou chvíli bude 
zahájena beseda s  tehdejšími student-
skými „vůdci“ protestů v roce 1989.  Akce 
se koná v rámci vernisáže výstavy Amne-
sty před r. 89, pořádané Ivou Trantinovou 
z Budějovické skupiny Amnesty.
 Celá místnost je přeplněná lidmi. Lid-
mi všech věkových kategorií. I  lidmi mla-
dými, kteří totalitní režim ani nezažili. A to 
je velké překvapení pro nejednoho skep-
tika vůči mladé generaci. Ano, jak je vi-
dět, tak i nás opravdu zajímá historie naší 
země. Odbíjí šestá hodina a Iva Trantinová 
uvádí besedu a představuje dnešní hosty. 
Jsou jimi Martin Ehrlich a Radan Běhoun.
 „Kdo, když ne my. Kdy, když ne teď,“ 
touto větou začíná své vyprávění Martin 
Ehrlich, dnes neuvolněný starosta obce 
Mokrý Lom. Je to věta, kterou si řekl teh-
dy ještě jako student Jihočeské univerzity 
a  uvízla mu v  paměti dodnes. Radan Bě-
houn, nynějším povoláním grafik, sou-
hlasně přikyvuje. Oba dva v  tomto roce 
protesty spoluorganizovali a jak sami řek-
li, rok 89 byl pro ně rokem plným strachu 
a nejistoty. Nejistoty, jestli budou schopni 
něco změnit. Nejistoty, co se bude dít dál. 
A v neposlední řadě nejistoty, jakým smě-
rem se bude ubírat jejich život pod vlivem 
následujících událostí.
 Před pádem tvrdého komunistické-
ho režimu, kterému nebyly cizí ani justič-
ní vraždy, byly protivládní demonstrace 
v zásadě nemyslitelné. StB (státní bezpeč-
nost), sloužící právě zejména k  likvidaci 

odpůrců komunistické diktatury, byla 
všemocná a  účastníci mohli být kdykoliv 
zatčeni a brutálně vyslýcháni. Ale i přesto 
od svých názorů a zásad neustoupili. Věři-
li, že když už začali, musí to –  pokud chtějí 
opravdu něco změnit – i dokončit.
 Po  prvních podzimních demonstra-
cích už nebylo cesty zpět. „Jedné pro-
testní akce, která probíhala v  listopadu 
na  náměstí v  Českých Budějovicích se 
účastnilo dokonce kolem dvou tisíc stu-
dentů. To byla asi největší akce, kterou 
jsme v Českých Budějovicích uspořádali,“ 
vypráví nám Radan. Dnes se sice oslavuje 
onen „17. listopad“, ale ani koncem listo-
padu, a  dokonce ještě ani v  prosinci ne-
bylo vůbec nic jisté. Komunistická moc 
neskládala zbraně. Největší hrůzu „revo-
lucionářům“ naháněl zásah milic, armády 
a  především tankové divize. „Tehdy ještě 
Zdeněk Zbytek, velitel tankové brigády, 
nabízel, že pošle na demonstranty tanky,“ 
vzpomíná Martin Ehrlich a  smutně do-
dává: „Je to ten stejný Zbytek, který spo-
luzakládá prozemanovskou Stranu práv  
občanů.“
 „A jak to brali Vaši rodiče? A co ve ško-
le? Měli jste kvůli tomu problémy?“ zazní-
vá otázka posluchačů.
 „Já jsem se ze strany rodičů dočkal 
velké podpory. Celou tu dobu za  mnou 
stáli. Ale například ve škole to bylo horší. 
Učitelé protirežimní aktivisty nepodporo-
vali, tudíž nás z jejich strany neminuly na-
schvály,“ odpovídá Martin Ehrlich a Radan 
Běhoun dodává: „Překvapila nás i podpora 
veřejnosti. Lidé nám nosili příspěvky v po-

době jídla, povlečení, ale i peněz se slovy: 
Děláte to za nás, my jsme si netroufli. Při-
tom my jsme to brali jako naši povinnost .“
 Nad další otázkou, zda by šli do toho 
znovu, když už mají rodiny, se oba aktéři 
vážně zamyslí.
 „Nevím, jestli bych šel do toho znovu, 
teď když mám děti,“ připouští Radan. „Ale 
i  dnes se právě tady s  Martinem a  jeho 
rodinou potkáváme na různých vzpomín-
kových akcích a  protestních setkáních. 
Pořád se zajímáme o to, co se kolem nás 
děje. Víte, společenský a politický aktivis-
mu není věc na rok nebo snad dva, je to 
na celý život.“
 Pak už se stočí téma na  současnost. 

„Jaký problém dnešní společnosti vnímá-
te jako největší?“
 „Jako největší problém v dnešní spo-
lečnosti určitě vnímám problém se zto-
tožněním. Dříve lidé táhli za  jeden pro-
vaz. Ale dnes to tak není. Lidé neví, co se 
svobodou, volí populisty, protože se sami 
rozhodovat nechtějí,“ odpovídá kriticky, 
avšak pravdivě na otázku Radan a doplní: 
„Je nutné být aktivní i dnes, protože, když 
pro naše okolí nic neuděláme, nebudeme 
se zajímat o to, co se děje ve světě nebo 
třeba v naší zemi, nebudeme se pohybo-
vat kupředu a naše demokracie a svoboda 
může být jednou vážně ohrožena.“  
 Beseda pomalu, ale jistě končí. Při-

hlásí se ještě pár tázajících s  dotazy pro 
upřesnění některých informací, ale zdá se, 
že Radan a Martin už zodpověděli vše, co 
publikum zajímalo.
 Iva Tratinová nám děkuje za  naši po-
zornost a za to, že jsme přišli, a naplněné 
prostory kavárny se loučí bouřivým po-
tleskem. Celá akce nutí k zamyšlení a zjev-
ně nejsem sama. Iva se mi svěřila, že se jí 
k  dobrovolnictví pro Budějovickou sku-
pinu Amnesty přihlásilo dalších pět lidí, 
inspirovaných právě slovy Radka Běhouna 
a Martina Ehrlicha. A  já neztrácím naději. 
Protože „Kdo, když ne my. Kdy, když ne 
teď.“

Kateřina Málková, foto: Martin Volný

„Kdo, když ne my. Kdy, když ne teď“

Korzo Národní aneb Budějčák na každém rohu
17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii, Mezinárodní den studentstva, 
den, kdy si připomínáme události roku ’39 a ’89.

Dopisy, které mají smysl 
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NezNámá místa českobudějovického okolí
Zřícenina hradu Velešín

Bylo, nebylo, kdysi dávno se na pravém 
břehu řeky Malše, dnešní vodní dílo Ří-
mov, rozprostíral hrad Velešín. Mnozí 
z Vás by si podle jména mohli nespráv-
ně odvodit, že toto šlechtické sídlo patří 
ke katastru města Velešín. Ve skutečnos-
ti památku najdete v obci Sedlce, která 
se nachází hned naproti. Přímo k hradu 
vás dovede modrá turistická značka.
 Hrad byl založen ve  13.  století krá-
lem Václavem I. za účelem ochrany již-
ních hranic Českého království. Patří tak 
k  nejstarším kamenným hradům v  Če-
chách. V průběhu dějin vystřídal mnoho 
vlastníků, mezi které patřili například 
Vítkovci nebo Rožmberkové.  Když po-
slední majitel hradu Vok z  Rožmberka 
Velešín v roce 1487 opustil, došlo k jeho 
poboření. O půl století později se z pus-
tého hradu stala zřícenina.
 Dnes si z  něj můžete prohlédnout 
jen pozůstatky opevnění a  půlválcové 
bašty. Za  zmínku také stojí nádherná 

panoramata vodního díla a  lesů, která 
zříceninu obklopují. V  sedmdesátých 
letech minulého století zde probíhal 
archeologický výzkum. Při něm byly 
odhaleny zbytky pozdně románské 
kaple, zároveň ale také značně změnil 
reliéf areálu. V roce 2012 pro usnadně-
ní prohlídky zříceniny byl nad jedenáct 
metrů hlubokým příkopem slavnostně 
otevřen doslova „miliónový most“. Fi-
nanční prostředky ve  výší miliónu ko-
run na  jeho vybudování poskytly Lesy 
ČR.  Dřevěný most sloužil návštěvníkům 
pět let, dokud ho nezničila dřevokazná 
houba. Dnes byste už ani nepoznali, že 
tam ještě před půl rokem nějaký most 
stál.
 Až budete přemýšlet, kde po Váno-
cích vypotit všechno to cukroví a bram-
borový salát, zkuste právě velešínský 
hrad. Koneckonců Kleť je už stejně 
mainstream.

text a foto: Eva Petrová

O Rumunsku jsem psal již dvakrát a  roz-
hodně si zaslouží moji pozornost ještě mi-
nimálně jednou. Jedná se totiž o unikátní 
zemi. Když jsem byl v  Rumunsku před 
čtyřmi lety poprvé, navštívil jsem zde ob-
last se slovenskou menšinou. Konkrétně 
vesnici Bodonoš, odkud pochází i  řidič 
autobusu, který nás již tradičně na našich 
toulkách doprovází, a tak je nám skvělým 
průvodcem.
 Někoho by mohlo zarazit, kde se 
vlastně Slováci v  Rumunsku vzali. Vězte, 
že mají za  sebou podobnou minulost, 
jako Češi dodnes žijící v  rumunském 
a  srbském Banátu, a  také v  Chorvatsku. 
Tito Slováci přišli kolonizovat zdejší půdu 
již v osmnáctém století a dosud se míst-
ní obyvatelé, hovořící plynně slovensky 
a rumunsky, živí především zeměděl-
stvím.
 Vesnice Bodonoš, jedna z nejvýznam-
nějších slovenských vesnic v  Rumunsku, 
se nachází na  severozápadě země a  při-
náleží největšímu městu regionu - Ora-
dea. Jedná se o poměrně chudou oblast, 
ovšem i zde se celá řada věcí mění k lep-
šímu. Když jsem zde byl poprvé, byla 
ve vesnici za evropské peníze zbudována 
sportovní hala náležící místní škole Teo-
retickému lyceu Jozefa Kozáčeka, jehož 
provoz financuje Slovenská republika. 
Nyní, při mém návratu, autobus již nemu-
sel projíždět vsí po štěrkové a nezpevně-
né silnici, nýbrž po kvalitních asfaltových 
cestách, které se postupně budují či opra-
vují po celém okolí, a to z velké části díky 
Evropské unii. 
 Opět se ukazuje, že čím méně toho 
lidé mají, tím více by se rozdali. Místní Slo-
váci dosahují příjmů kolem 200€ měsíčně, 
přesto by všechno, co mají, rozdali. Velmi 
příhodné je časté provolání paní, u které 
jsme dvě noci přespávali, a sice neustálé 
opakování: “Co máme, to vám dáme.”

 Bylo by vůči vám nespravedlivé ne-
varovat vás před některými místními tra-
dicemi, které jsou i v některých koutech 
naší země zcela běžné. Slova vegetarián 
či abstinent jsou zdejším končinám za-
povězeny, tudíž několik těch pohárků 
domácí slivovice jsou nutností. Pro mě 
ale rozhodně nutností příjemnou a míst-
ní pálenky nebo vína mohu jenom do-
poručit. Další účastníci zájezdu by jistě 
souhlasili. Pálenku či vína lze za  výhod-
né ceny nakoupit přímo od  místních  
obyvatel.
 V předchozích cestopisech o Rumun-
sku jsem již psal, jaké pochutiny lze v Ru-
munsku zakoupit a  přivést si domů. Pro 
připomenutí. Nelze opomenout místní 
domácí sýry a uzeniny nebo ajvar, u kte-
rého se chci pozastavit. Ajvar je původně 
srbský pokrm, je to jakási čalamáda z čer-
vených paprik s lilkem, česnekem a chilli. 
Dnes je hojně rozšířen po celém Balkáně. 
Díky tomu jsem měl možnost ochut-
nat ajvar ve  všech balkánských zemích 
a  za  sebe můžu říci, že ten rumunský je 
nejlepší. Proto určitě neváhejte a pár skle-
nic si domu zakupte.
 Stejně jako česká menšina v Rumun-
sku se i ta slovenská menšina potýká s od-
livem mladých obyvatel. Mladí vidí svoji 
budoucnost buď to v  Oradei (provinční 
město), nebo se stěhují zpět na  Sloven-
sko či do České republiky. Doufejme, že se 
tato oblast stane pro mladé Slováky opět 
přitažlivou a  slovenskou a  českou men-
šinu čekají ještě dlouhá léta spokojené 
a úspěšné budoucnosti. 
 Pokud byste měli někdy zájem sami 
se do  těchto koutů Rumunska podívat 
a zažít pohostinnost a laskavost místních 
Slováků, nezoufejte a  sledujte aktivity 
cestovatelského klubu gymnázia J. V. Jir-
síka a vydejte se příště s námi.

Roman Jordán

O  geografii jen neučí, ale sám také rád 
cestuje a  ze všeho nejraději do  těch 
nejméně navštěvovaných míst. Jen tak 
s přáteli a batohem. Povídat si budeme 
se Štěpánem Klučkou, učitelem na Gym-
náziu Jírovcova, o  jeho poslední ces-
tě, která ho zavedla až za  polární kruh 
do  ruského města Vorkuta, nechvalně 
proslulého stalinistického gulagu.

Proč zrovna Vorkuta? Co vás na  tomto 
městě lákalo nejvíce?
 Na  tenhle nápad jsme přišli zhruba 
před šesti lety s  mým kamarádem Mírou 
Chumem. Vždy nás zajímaly bizarní místa 
a samozřejmě Rusko je bizarní samo o sobě. 
Při našem pátrání jsme si všimli města Vor-
kuta a už z fotek na Google Earth, na kterých 
byla k vidění spousta rozpadlých paneláků, 
jsme zjistili, že to je něco pro nás. Asi by 
stálo za  to říct, že během sedmdesátých 
a  osmdesátých let tam žilo přes 150 tisíc 
lidí a  šlo o  prosperující a  největší sovětské 
město za polárním kruhem. Současnost už 
je ale hodně jiná. Populace tam oproti mi-
nulému století klesla o  dvě třetiny! Takže 
velké množství budov je pochopitelně úpl-
ně prázdných. Je to jedna velká opuštěná 
ruina... Není to ale třeba jako v  Černobylu, 
kam se v podstatě dnes už jezdí komerčně. 
Tohle je pravá vize apokalypsy. Nikdy nás 
nenapadlo, že se tam opravdu podíváme.
Jak se lišila příprava od  vašich dosavad-
ních cest? A  jak vůbec vypadá plánování 
takové cesty?
 Organizace výletů je vášní právě přede-
vším mého kamaráda Míry, ten to celé orga-
nizoval, ale nebylo to nic těžkého a příprava 
se v podstatě nelišila od kteréhokoliv jiného 
výletu. Pro cestu do Ruska jsou nutná víza, 
ale nebylo komplikované je sehnat. Stači-
lo oslovit paní, která víza zprostředkovává 
přes zvací dopisy, takže víza jsme za  něja-
kých 1 500 korun získali docela jednoduše. 
Celkově jsme se vešli do 25 tisíc se vším všu-
dy. Nejpracnější ale bylo naplánovat trasu 
a jízdenky. To se vše dělalo přes internetové 
stránky, které byly jen v azbuce. Do Moskvy 
jsme plánovali letět letadlem a  odsud vla-
kem až do  Vorkuty. Jinak ubytování stálo 
v přepočtu 260 korun českých na noc. Což 
byla velice slušná cena.
Vorkuta je proslulá svými nejdrsnějším 
pracovním lágrem ze stalinistických dob. 
Zůstaly po něm ještě nějaké památky?
 Rozhodně je tam tahle tragická minu-
lost cítit ve  vzduchu, ale nijak výrazněji se 
na  to neupozorňuje. U  cesty se sem tam 
nachází nějaký skromný památník obětem, 

které tam zemřely. Člověk by ale očekával 
nějaké monumenty nebo něco velkorysejší-
ho, ale to tam nenajdete. Naopak tam přímo 
na náměstí najdete obrovskou sochu Leni-
na, který systém pracovních lágrů vytvořil. 
Jinak ve Vorkutě se od  té doby vlastně nic 
moc nezměnilo. Jsou tam původní domy, 
budova velitelství gulagu... a  po  celé ge-
nerace se tam žije a  pracuje vlastně pořád 
stejně.
V médiích se o Rusku mluví hodně v souvis-
losti s protiruskými sankcemi za anexi Kry-
mu či vztahem Miloše Zemana k  ruskému 
„vládci“ Putinovi. Jaké je ale dnešní Rusko 
takříkajíc naživo? Je podle Vás velký rozdíl 
mezi životem v Rusku a životem v Evropě?
 Je asi ještě i rozdíl mezi Ruskem a Vor-
kutou, což je takové „echt“ Rusko. Ale jinak 
Rusy považuji za  vesměs veselé a  srdečné 
lidi. Na cestě do Vorkuty jsme potkali spous-
tu zvědavců, co se s námi dali do řeči a čas-
tokrát se divili, proč jedeme zrovna do Vor-
kuty, když tam nic není. Raději jsme si pak 
vymysleli takovou lež, že jedeme fotogra-
fovat pohoří Ural, protože kdybychom jim 
vyprávěli, jak jedeme fotit jejich rozpadlé 
město a máme z toho hroznou srandu, tak 
by to asi nepůsobilo dobře. Ale s nikým jsme 
tam žádný problém neměli. Těžko můžu 
posoudit třeba míru svobody projevu, o je-
jímž omezení se u  nás hodně v  souvislosti 
s putinovským režimem mluví. Oni Rusové 
pořád říkají, že je to všechno v pohodě, ale 
v konkrétní praxi v porovnání s Evropou ten 
rozdíl patrný je. Co ale bylo patrné na prv-
ní pohled a  pro nás poněkud překvapivé, 
bylo omezení alkoholu. Ten se nedá kou-
pit všude. Na  nádraží většinou jen někde 
na „tajňačku“, když ho někdo prodává pod 
jahodami a  ostružinami v  černých lahvích 
a taškách. Projevy alkoholismu jsou v Rusku 
docela tvrdě trestané často vysokými poku-
tami. Alkoholismus je v  těchto končinách 
velkým problémem, takže putinovské Rus-
ko je vůči tomu extrémně nekompromisní. 
Jen například nečekejte, že se tu domluví-

te anglicky. Starší generace vůbec neumí 
a  mladší s  tím hodně bojuje. Ve  výsledku 
pak bylo lepší na ně mluvit česky. Oni nám 
odpovídali rusky a  nějak jsme si nakonec 
vždycky rozuměli.
Vím, že pár cestopisných přednášek už 
za sebou máte, ale nepřemýšlel jste o na-
točení nějakého krátkého dokumentu, 
nebo dokonce snad o napsání cestopisu?
 Přemýšleli jsme o  tom s  přáteli až teď 
nedávno, právě v  souvislosti s  Vorkutou – 
protože to je místo, kam asi jen tak nikdo 
nazabloudí. Rádi bychom proto náš zážitek 
zviditelnili. Natočili jsme proto o Vorkutě ta-
kový kratší sestřih. Původně to měl být vylo-
ženě dokument, ale k tomu nakonec nebyl 
dostatek potřebných materiálů.
Kdybyste si měl vzpomenout na nějaké zá-
žitky, které se Vám vybaví jako první?
 Historek máme spoustu, obzvlášť s tím 
množstvím vodky, které jsme tam vypili, ale 
to sem asi nepatří. Ale nejsilnějším zážitkem 
pro nás všechny byl rozhodně polární den, 
díky kterému jsme za  celu dobu neviděli 
tmu ani jednou. Navíc v hotelu neměli žalu-
zie. Úplně se nám zhroutil denní režim. Být 
tam déle, tak z toho asi zešílíme. Další velký 
zážitek byli komáři. Člověk si to asi nedoká-
že představit, ale všude okolo je tundra a ta 
když v létě roztaje, vytvoří se z ní jeden vel-
ký mokřad. Museli jsme chodit v moskytié-
rách, protože to množství komárů se nedalo 
snést. Rusové chodili samozřejmě úplně 
normálně v  kraťasech a  nechápali, proč ty 
moskytiéry nosíme. Jinak na cestě jsme vi-
děli spoustu až neuvěřitelných věcí. Třeba 
u  jedné železniční tratě jsme zahlédli kla-
sicky oplocenou věznici, což vypadalo dost 
děsivě. Nebo obrovský neon Lenina na kop-
ci. Až by si to člověk spletl třeba s Las Vegas 
nebo reklamou na Coca-Colu. Každopádně 
zapomenout se nedá na  děsivou atmsféru 
Vorkuty a  myslím si, že každý by si to měl 
jednou zažít. Je to přeci jenom o trochu zají-
mavější než třeba Chorvatsko.

Kateřina Málková, foto: Miroslav Chum

Program Pět P je atraktivní forma dobro-
volnické činnosti, kterou v naprosté většině 
volí právě studenti. Jde především o  po-
moc dětem a dospívajícím, kteří si ve svém 
životě prochází různými těžkostmi, ať už jde 
o nějaké zdravotní postižení, potíže při na-
vazování přátelství, problémy s  učením 
anebo pocitem nepřijetí okolím. Jedná se 
o jedince, kteří jsou vůči svým vrstevníkům 
nějakým způsobem znevýhodněni. A proč 
vlastně název Pět P? Představuje pět nej-
důležitějších klíčových slov celého progra-
mu, a to – přátelství, prevenci, pomoc, péči 
a podporu.
 Program funguje na principu vytvoření 
přátelského vztahu mezi dvojicí dítěte od 5 
do  17 let a  dospělého dobrovolníka. Pod-
statné je tady však slovo přátelství, jelikož 
dobrovolník zde nemá zastávat roli autori-
ty, nýbrž má být se svým svěřencem takzva-
ně na stejné lodi. Starší člen dvojice slouží 
jako kladný vzor chování a  opora, s  jehož 
pomocí se klient učí rozvíjet svá nadání, 
navazovat komunikaci, řešit různé situace. 
Může také získat pocit užitečnosti a docílit 
zvýšení sebevědomí.
 Všech těchto výsledků je dosahováno 
na základě pravidelného setkávání, které by 
mělo probíhat každý týden v rozmezí dvou 
až tří hodin. Program schůzek záleží čistě 
na  preferencích dvojice a  na  její domluvě. 
Žádoucí jsou především pohybové aktivity, 
jako plavání, kopaná či alespoň setkání ven-
ku, ať už to znamená procházku v přírodě, 
návštěvu dětského hřiště nebo sbírání kaš-
tanů v parku. Cokoliv, co děti vytáhne z do-
mácího prostředí a odláká od hraní počíta-
čových her, které jsou u nich v dnešní době 
nedílnou součástí životů a  jež je bohužel 
okrádají o  spoustu krásných příležitostí 
poznávat a naučit se něco nového. Vhodné 
jsou také různé kreativní činnosti, například 
vyrábění a kreslení. Samozřejmě je jednou 
za  čas potřeba si zalenošit a  pustit nějaký 

film tak, jak to chodí v běžném kamarádství.
 „Vhodný je v  podstatě kdokoliv, kdo 
má chuť a chce věnovat kus svého času. Při-
hlásit se může každý. Musí ale splnit určité 
podmínky,“ říká Bohdana Břízová, koordiná-
torka Pět P v Českých Budějovicích. Těmito 
podmínkami jsou v  první řadě plnoletost 
a čistý trestní rejstřík. Poté se už dobrovol-
níci vybírají na základě psychotestů, jejichž 
výsledky jsou dále konzultovány na sezení 
s psycholožkou, kde se definitivně rozhod-
ne o přijetí zájemce. Úspěšného kandidáta 
pak čeká víkendový třicetihodinový výcvik, 
kde se mu dostane potřebného vyškolení, 
rad a tipů od zkušených dobrovolníků a od-
povědí na veškeré otázky.
 Páry dítě – dobrovolník jsou utvořeny 
koordinátorem programu na  základě pře-
dešlých testů a především dojmů a postře-
hů z  víkendového výcviku, kde mají ucha-
zeči možnost sdílet své představy o malém 
kamarádovi, záliby i  obavy. Zohledněny 
jsou však vždy osobní preference dobrovol-
níka a závěrečné rozhodnutí je jen na něm. 
Poté už se naplánuje první schůzka vytvo-
řené dvojice a může začít sbližování.
 Důležitou roli zde hraje dohled ze 
strany samotného vedení programu, který 
probíhá prostřednictvím pravidelných su-
pervizí, kde se sejdou všichni dobrovolníci 
společně s koordinátorem a  líčí své zkuše-
nosti z uplynulých schůzek. Výhodou těch-
to hromadných setkání je, že si mohou sami 

navzájem předávat rady. Pokud se vyskytne 
nějaké závažnější téma, vždy je tu tedy zod-
povědná osoba, aby zasáhla. K dalšímu dru-
hu kontroly, zda všechno funguje správně, 
potom slouží zápisky s postřehy ze schůzek, 
které si každý dobrovolník vede.
 Nedílnou součástí programu Pět P jsou 
také společné akce, kde se mohou navzá-
jem seznámit nejen děti, ale i  jejich starší 
kamarádi. Dvě největší události se konají 
vždy na podzim a na jaře. Jedná se o víken-
dy, na  kterých je pro všechny připravena 
spousta aktivit laděných vždy do  určitého 
tématu. V  letošním roce jím byl například 
„vojenský výcvik“ a „olympijské hry“. Dále 
probíhají akce jako třeba hraní deskových 
her, bowling a jiné.
 Dobrovolnický mentoringový program 
Pět P v  Českých Budějovicích funguje už 
od roku 1999. Za tu dobu vystřídal několik 
mateřských organizací, princip však zůstá-
vá zachován. Dnes probíhá pod organizací 
Temperi, o.p.s. a  v  čele této pobočky stojí 
Bohdana Břízová, která zastává roli koordi-
nátorky a doprovází projekt už od jeho za-
ložení. „Z hlediska nápadu, účinnosti a efek-
tivity jsou takové mentoringové programy 
velice prospěšné pro společnost. Myslím si, 
že Česká republika je k nim příznivá a hlav-
ně je potřebuje – vztahy jeden na jednoho, 
autentické kamarádství a přirozené pozitiv-
ní vzory,“ hodnotí situaci v našich sociálních 
podmínkách.
 Pět P a dobrovolnictví obecně jsou vy-
nikající nejen v tom, že pomáháte druhým, 
ale můžete sami získat nové zkušenosti, 
rozvíjet své možnosti, poznávat nové lidi. 
Často třeba díky dítěti zapomenete na své 
povinnosti a  během společných her se 
na chvíli vrátíte do bezstarostných dětských 
let.  A ten pocit, že jste udělali dobrou věc, 
už vám nikdo nevezme.

Michaela Režná, foto: archiv Pět P

Program Pět P aneb dobrovolnictví pro studenty

Silnice nemají, ale wifi ano, to je dnešní Vorkuta, někdejší stalinistický lágr

rumunští Slováci? 
Chudí, ale neskutečně štědří
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Slam poetry, to je klání mezi básníky
Už jste někdy slyšeli ten název s exotickou vůní: Slam poetry? A nevíte, o co 
vlastně jde?
 Jedná se o představení jednotlivce, který recituje svou vlastní báseň, a to 
buď předem připravenou, nebo – pokud má pořádnou dávku odvahy – vytvá-
řenou přímo na pódiu. A jako by nestačilo, že vylézt před veřejnost a přednést 
vlastní báseň je výzva jen pro silné povahy, podstupují tito novodobí „rapsódo-
vé“ vzájemné klání.
 Slam poetry proto není ani autorské čtení nebo recitační soutěž, ale ani 
stand up výstup. Autoři-performeři se utkávají nejen v obsahu, ale i formě, dů-
ležitou roli totiž hraje komunikace s divákem, mimika, pohyb či rytmus. Proto 
slam poetry leží na hranici mezi poezií a divadlem.
 A jak to celé probíhá? Soutěžící mají pouze tři minuty na to, aby zaujali di-
váka – a to jen prostřednictvím svého básnického „střeva“. Zakázáno je proto 
používání jakýchkoliv rekvizit či kostýmů.
 Účastníci se rozlosují do pořadí, ve kterém budou vystupovat. Klání je 
dvoukolové, pořadí vystupujících se v druhém kole obrátí.
 Slamový turnaj je pak hodnocen samotným publikem pomocí náhodně 
rozdaných bodových karet na škále od jedné do deseti. 
 Jihočeská metropole se stala dějištěm jednoho takovéhoto slamového klá-
ní koncem listopadu v Music Baru Velbloud. Utkalo se 16 slamistů z  různých 
krajů České republiky. Vystupující se nebáli do svého představení zakompono-
vat i současnou politickou scénu.
 Jakkoli před odvahou i výkonu všech účastníků smekám, vítězem může být 
jen jeden. Na slampoetryový trůn se nakonec usadil KROONY, který získal 1000 
Kč a postup do finále, kde bude soutěžit 12 nejlepších z celé země o titul mistra 
ČR, 30 000 Kč a právo reprezentovat Českou republiku na European Slampionship 
2018.                                                                                                              Martina Podlahová

Jistě jste už zaznamenali nejen v  centru 
Budějovic – ale dost možná i v dalších pěti 
českých městech –„růžovou smršť“. A urči-
tě už jste slyšeli, že projekt se nazývá Re-
kola, a je v oblasti cyklodopravy stejně vý-
znamným fenoménem sdílené ekonomiky 
jako v oblasti té automobilové Uber. U nás 
na  jihu za  tímto projektem stojí Anna 
Šlechtová, rodačka z Prahy. 

Abych porozuměl celému organismu, namířil 
jsem si to přímo do  jeho srdce, dílny v  ulici 
Bedřicha Smetany, kde jsme si s paní Šlechto-
vou povídali u horkého čaje.

Věděla jste od samého začátku, že svůj život 
spojíte právě s bikesharingem?
 V zásadě vše vzniklo tak, že jsem se nově 
přistěhovala do  Českých Budějovic a  přišlo 
mi zdlouhavé chodit z  nádraží domů pěšky, 
protože to trvalo dlouho. Z  Prahy jsem byla 
zvyklá používat Rekola a  tady žádná růžov-
ka nebyla, proto jsem rozhodla s  tím něco 
udělat. A takhle to všechno začalo. Záměr byl 
usnadnit život sobě a snad i dalším lidem.
Jakým způsobem se Rekola dostala až 
k nám do Budějovic?
 Prvním krokem byla schůzka se zaklada-
teli Rekol v Praze. Shodli jsme se na rozšíření 
organizace k  nám do  Budějovic. Následně 
jsem začala shánět místní lidi do týmu, kteří 
se postupně začali nabalovat. To bylo v roce 
2014.
Jak početná je vlastně nyní vaše flotila růžo-
vých kol? 
 Letos jsme měli více než 100 kol v provo-
zu, aktuálně jich je kolem 80 až 90. Blížíme 
se k tisícovce registrovaných lidí. Nevím sice, 
kolik z  nich kola ve  skutečnosti využilo, ale 
občas máme denně i 200 výpůjček a dosahu-
jeme na 20 000 výpůjček ročně. Budějovičtí 
uživatelé jsou specifičtí v  tom, že když kola 
jednou vyzkoušejí, tak je pak používají velmi 
často. Lidé zde kola vnímají jako alternativu 
dopravy. Je to dáno jak terénem, tak hus-
totou jednotlivých kol. Ta je asi největší ze 
všech měst, kde Rekola fungují. A těch letos 
bylo 6. 

Celý projekt jistě nemůžete koordinovat 
sama. Kolik je všech těch neviditelných nad-
šenců, bez kterých by celý ten organismus 
nemohl fungovat?
 Ze začátku jsme byly skupina dobrovolní-
ků, která celé sdílení rozjela ve svém volném 
čase. Opravdu si vážím všech, kteří měli chuť 
a věnovali spoustu energie a času této růžové 
jízdě. Aktuálně je v našem týmu více než 20 
členů a dobrovolníci hrají stále důležitou roli.  
Kdyby si náš čtenář chtěl půjčit jedno z va-
šich kol, co pro to má udělat?
Je to poměrně jednoduché. Stačí se re-
gistrovat na  webu. K  tomu je potřeba jen 
telefonní číslo a  email, který si ověřujeme 
a  slouží jako prostředek pro komunikaci. 
Potom se uvádí platební karta, kterou se 
hradí případné poplatky. Teď do zimy 2017 
je prvních 15 minut zdarma. To znamená, 
že když se člověk registruje a  stihne kolo 
do  15 minut vrátit, tak neplatí nic. To je 
díky sponzorství jedné banky, která Rekola 
brala jako smysluplnou formu propagace. 
Růžová kola v ulicích najdete a půjčíte přes 
mobilní aplikaci Rekola. Opíšete šestimíst-
né číslo z rámu kola do aplikace a obratem 
dostanete kombinaci k  odemknutí zámku 
od  kola. Po  samotné jízdě je potřeba kolo 
dobře zamknout a polohu vyznačit v aplika-
ci. Jedna výpůjčka stojí 20 Kč a je na hodinu. 
A za každých následujících patnáct minut se 
platí 5 Kč. Když někdo nemá chytrý telefon, 
může si kola půjčovat prostřednictvím sms, 
ale v tomto případě se musí stát předplati-
telem. Koupí si tedy měsíční tarif za 200 Kč 
nebo ten roční za 1199 Kč.
A  co spolupráce s  městem? Vychází vám 
vstříc? 
 Finanční podpora od  města probíhá 
skrz klasické grantové výzvy, a to z rozpočtu 
na podporu cestovního ruchu. České Budějo-
vice přispěly v letošním roce hned po Kladně 
nejvíce a to zejména na aktivity v oblasti ces-
tovního ruchu.  Kromě financí je důležitá spo-
lupráce na  plánování cyklistické infrastruk-
tury. Čas ukazuje, že sdílení kol může městu 
přinést mnohem více než další dopravní al-
ternativu. 

V  poslední době jsme mohli zaregistrovat 
nové kolostavy rozmístěné po Budějovicích. 
V tom máte také prsty vy?
 Sami jsme umístili nové kolostavy v Rož-
nově, u  nádraží a  v  Suchém Vrbném. Napří-
klad kolostav u BIGY instalovalo město. A vy-
cházelo z cykloskupiny, ve které jsou Rekola 
velmi aktivním členem. Stáváme se dobrým 
informátorem toho, co se ve  městě děje 
z hlediska cyklodopravy. Řešíme v té skupině 
mimo jiné to, kde jsou potřeba jaké kolostavy. 
Snažíme se diskutovat o  záležitostech, které 
se týkají nejen rekolistů, ale i cyklistů obecně.
Určitě ale už přemýšlíte, co dál. Na co se mů-
žeme těšit?
 Plánů máme nespočet, záleží ale 
na spoustě okolností. Provoz je hodně nároč-
ný a z příspěvků, které získáváme skrz jízdné, 
není udržitelný. Pro nás je proto velká výzva 
nacházet nové finanční zdroje, které by nás za-
bezpečily. A je důležité, aby byla cyklodoprava 
přijatelnější a pohodlnější variantou k osobní-
mu automobilu. Poslední dobou vnímám jako 
každý Budějčák, že je tu silná automobilová 
doprava, která má spoustu nevýhod. Jedním 
z dopadů je dlouhá doba strávená v doprav-
ních zácpách. To má vliv na ovzduší, na zdraví 
obyvatel a klima ve městě. Více cyklistů může 
přinést zdravější vzduch, zdravější obyvatele, 
ale i bezpečnější prostředí. Také je víc prosto-
ru pro setkávání. V  zásadě vidíme sdílení kol 
jako nástroj na  zlepšování životního prostře-
dí a zlepšování veřejného prostoru ve městě. 
Zkrátka nám záleží na místě, ve kterém žijeme.

Jan Mojka, foto: Tomáš Kouba

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 vysokoškolskému vzdělání.

aneta Brašničková, 20 let, 
University of South Wales, Cardiff, BA 
(Hons) Theatre and Drama

Jakou střední školu jsi vystudovala? Co my-
slíš, že ti dala?
 Biskupské Gymnázium J. N. Neuman-
na v  Českých Budějovicích. Myslím, že mám 
dobrý všeobecný přehled a nejsem vystreso-
vaná z  maličkostí. Když to porovnám s  Brity, 
tak oni mají skvělé znalosti ve specifické ob-
lasti, kterou na střední studovali, ale spousta 
informací, které my bereme jako samozřej-
most, jim uniká. Potom jsou i hodně snadno 
vystresovaní jen z maličké neorganizovanosti 
profesorů a nic neberou na lehkou váhu, což 
jim občas spíš škodí.
Kdy a proč ses rozhodla pro obor, kterému se 
nyní věnuješ? Co tě na něm baví nejvíce?
 Studovat divadlo jsem chtěla už v před-
maturitním ročníku. Tehdy jsem tápala ještě 
mezi žurnalistikou a před tím to byla dokonce 
scenáristika, kterou teď v rámci oboru studuji, 
a hodně mě baví. Čeho si ale nejvíc užívám, je 
ta otevřenost spolužáků a profesorů. Všechno 

je v takovém přátelském prostředí, že se člo-
věk nebojí být sám sebou. Můj obor je plný 
energie, která mi občas chybí, ale je skvělé, že 
vám jí ostatní dodají.
Jaké přijímací zkoušky jsi složila, aby ses na 
školu dostala? Byly složité? A jak ses připra-
vovala?
 Na britské školy se vyplňuje online při-
hláška, kde napíšete svůj motivační dopis, 
potom potřebujete referenční dopis od ně-
jakého učitele a známky z maturity, popřípa-
dě ještě důkaz dobré úrovně angličtiny. Mě 
osobně baví psát, takže dopis jsem měla na-
psaný celkem rychle. Bylo trochu těžké psát 
o sobě v  kladném smyslu a zároveň se moc 
nevychválit. Osobně si ale myslím, že to je 
dobrý způsob, jak poznat potencionální stu-
denty blíže, protože najednou ta osoba má 
charakter a není to jenom jeden z mnoha tes-
tovaných. 
 Když všechno tohle proběhne hladce, 
dostanete nabídku pohovoru přes telefon 
nebo Skype. Na ty jsem se připravovala tak, že 
jsem si našla všechny možné otázky, na které 
se mě můžou zeptat a dopředu si je odpově-
děla. Hodinu před pohovorem jsem koukala 
na prázdnou obrazovku monitoru a snažila 
se vnitřně uklidnit. Nakonec to ale proběhlo 
hladce.
Co tě ve škole baví? A naopak, má i nějaká 
negativa?
 Baví mě to, že všichni jsou ochotni vám 
pomoct s  čímkoli. Ať už to jsou profesoři, 
spolužáci nebo tým poradců. Ve škole je taky 
spousta skvělých akcí a funguje úžasná spo-

lupráce mezi uměleckými obory, takže člověk 
pozná spoustu jiných lidí. Co naopak nemám 
ráda je to, že všechno funguje online. Já osob-
ně nerada chodím na sociální média, ale když 
nejsem online třeba hodinu, už mám padesát 
zpráv od skupiny na společný projekt nebo tři 
nové emaily od učitele, co si zrovna vzpomněl 
nám říct, abychom si přečetli.
Jaký předmět se ti zdá nejzajímavější  
a proč?
 Nejradši mám asi předmět, kterému se 
říká Applied Drama. Je to předmět, ve kte-
rém se učíme dělat dramatické workshopy 
pro různé skupiny lidí (děti, mládež, senioři, 
uprchlíci, atd.). Později budeme rozděleni do 
skupin a přiřazeni do škol, nemocnic nebo 
různých center, kde povedeme workshopy. 
Zatím nám do hodin chodí různí hosté, kteří 
pracují v  téhle sféře a učí nás svoje metody, 
nebo nám vypráví všechny situace, které se 
jim přihodily.
Jak vidíš své uplatnění na trhu práce po 
vystudování oboru? Co bys chtěla ideálně 
dělat?
 Momentálně bych chtěla být členem 
menší divadelní skupiny a psát a vytvářet 
dohromady divadlo. V  Cardiffu je divadelní 
komunita tomuhle dobře otevřená a menší 
divadelníci se navzájem podporují. Samozřej-
mě je těžké se uplatnit tak, aby to byla vaše 
hlavní obživa, a spousta divadelníků na volné 
noze si přivydělává po kavárnách a restaura-
cích. Pokud je to ale to, co budu muset dělat, 
abych mohla vytvářet něco, co mě baví, tak to 
ráda budu dělat.

zNÁTE SE S:  „růžovkou“ Annou Šlechtovou

david Cenek, 21 let,
Karlova univerzita, Lékařská fakulta v Plz-
ni, obor: Všeobecné lékařství

Jakou střední školu jsi vystudoval? Co mys-
líš, že ti dala?

 Čtyři roky jsem chodil na  Gymnázium 
Jana Valeriána Jirsíka v Českých Budějovicích. 
A dalo mi výborné základy z chemie, biologie 
a  fyziky. Také spoustu parádních kamarádů, 
se kterými se stále potkávám.
Kdy a proč ses rozhodl pro obor, kterému se 
nyní věnuješ? Co tě na něm baví nejvíce?
 Asi někdy na konci základní školy. Baví mě 
na medicíně její rozmanitost.
Jaké přijímací zkoušky jsi složil, aby ses 
na školu dostal? Byly složité? 
 Skládal jsem písemné testy z fyziky, biolo-
gie a chemie. Po maturitě jsem se učil několik 
týdnů. Přijímačky na medicínu jsou peklo obec-
ně. Chtějí po studentech opravdu hodně a koli-
krát to učivo není ani v osnovách gymnázií.
Co tě ve škole baví? A naopak, má i nějaká 
negativa?
 Baví mě jak celé tělo funguje, a nikdy mě 

nepřestane udivovat, jak moc složitý „stroj” 
jsme. Musím se pořád učit a věnovat se škole 
naplno, proto mi nezbývá tolik času na koníč-
ky a kamarády. Škola je i celkem hodně nároč-
ná na psychiku, ale zvládnout se to dá.
Jaký předmět se ti zdá nebo zdál nejzajíma-
vější a proč?
 Anatomie – je super vědět, co se nachází 
v našem těle. To je velice zajímavé. A poté bio-
logie. Zaujala mě hlavně genetika.
Jak vidíš své uplatnění na  trhu prá-
ce po  vystudování oboru? Co bys chtěl  
ideálně dělat?
 Doktorů je málo, tudíž se o  práci v  bu-
doucnu nebojím. Momentálně mě láká 
všechno. Ale to je zatím hodně vzdálené. 
Na rozhodování mám ještě pět let.

text: David Nebor

Poprvé v  České republice se představí 
polský výtvarník Mirosław Bałka, jeden 
z prvních umělců původního východní-
ho bloku, který se etabloval na meziná-
rodní světové scéně. V roce 2011 se stal 
pedagogem na polské Akademii výtvar-
ných umění, byl součástí kolektivních vý-
stav Benátského Bienále v  letech 1990, 
2003, 2005 a  2013. Roku 1993 prezen-
toval Polsko v  národním pavilonu v  Be-
nátkách, nejdůležitější se však může zdát 
výstava v Londýnské Tate Modern v roce 
2009. Zde prezentuje své dílo „How It Is“, 
šedou stavbu z oceli na pomezí architek-
tury a sochařství.
 Mirosław Bałka se ve svých dílech za-
bývá politickými a  náboženskými otáz-
kami. Tvoří jak sochy, tak video instalace. 
Od figurálního sochařství se v 90. letech 
dostal k  abstrakci a  minimalismu. Bałka 
je charakteristický tím, že používá sta-
ré věci (urny, vlasy) k  vytvoření nového 
kontextu. Zároveň pracuje s přítomnos-
tí lidského těla a vyjadřuje tak existenci 

sebe samého i ostatních. Pocitu přítom-
nosti dosahuje pomocí otisků, stop a tě-
lesné teploty. Nejčastěji používá beton, 
železo a dřevo.

Jan Mojka

“Jmenuju se  Dan a  jsem celiak” – světe 
div se, nemá to nic společného s  partou 
závisláků na  odvykačce, kteří si zrovna 
dávají seznamovací kolečko.  Celiakie 
– tak schválně, co vám to slovo říká? Mož-
ná pro vás bude přijatelnější verze s  ná-
zvem nesnášenlivost lepku. 
 Fenomén bezlepkového stravování 
dobývá svět. Ze všech možných a dostup-
ných zdrojů se na  nás valí doslova me-
diální masáž na  toto téma. Celiaci nebo 
slangově řečeno “bezlepkáři” se zpravidla 
dělí na dva typy: tím prvním jsou lidé, kteří 
na to mají papír od doktora, a tím druhým 
ti, kteří bezlepkovou dietu drží zkrátka 
proto, aby ulehčili metabolismu. Ta druhá 
skupina je překvapivě viditelnější, zejmé-
na díky spoustě celebrit, kteří  dietu  drží 
jen tak na  oko –  asi dobrý  marketingový 
tah. Každopádně já jsem už čtyři roky dia-
gnostikovaný celiak takže “don‘t judge me 
please”.
 Reakce na  negativa bezlepkové diety 
čekejte od  celiaků vesměs takovéhle: „Je 
to pekelně drahý.“ Jak by ne, když kilo té 
správné mouky vás stojí doslova kilo. Při 
téhle ceně si občas říkám, jestli si fakt ku-
puju mouku, nebo jestli to není nějakej 
fet. Takže nás nějaký předražený máslo už 
fakt nerozhodí. 
 Bezlepkáře – začátečníka také prav-
děpodobně hned zpočátku zarazí, kolik 
druhů bezlepkové mouky vůbec existuje. 
Kromě běžných, jako je pohanková, rýžo-
vá nebo kukuřičná, narazíte i na ty, o kte-
rých byste řekli, že pochází z jiné galaxie, 
protože kdo má ksakru vědět, co je čiroko-
vá nebo amarantová mouka?
 Další neméně záludnou věcí, která 

vám jistě provětrá mozkové závity, je pe-
čení vlastního pečiva. Asi první, co vás 
napadne, bude pouhé nahrazení mou-
ky za bezlepkovou. Zdá se to být celkem 
chytrý tah, jenže to má jeden háček – vů-
bec to nefunguje. Taky jsem si říkal, že to 
nemůže být přece nic složitého. A  co se 
nestalo? Z  té pekelně drahé mouky jsem 
vyčaroval housky o  konzistenci zhruba 
dlažební kostky, takže k  vykolejení vlaku 
ideální, nicméně zde asi veškeré ostatní 
využití skončilo. A co teprve pečení vánoč-
ního cukroví, to je ještě větší “peklíčko”! Co 
mě samotného naplňuje optimismem je 
fakt, že se tohle stává každému začáteční-
kovi, co drží bezlepkovou dietu. Po tomhle 
veleúspěšném tahu pak většina lidí zoufa-
le sedne k počítači a začne hledat takovou 
tu sofistikovanou věc, které se odborně 
říká domácí pekárna. Ale ruku na  srdce, 
kdo má čas péct si každý týden pečivo? 
Stejně to pak skončí akorát tím, že si ten 
chleba prostě budete kupovat. 
 Asi bych tu mohl popisovat další úskalí 
celiakie, jako je např. bezlepkové stravová-
ní na cestách, ale rád bych přeci je skončil 
pozitivně. Možná se vám   po  tom všem 
bude zdát, že si vymýšlím, ale tuto aler-
gii osobně nevnímám jako hendicap, ba 
naopak spíše jako přínos. Ptáte se proč? 
Svět se vám opravdu nezhroutí, protože 
doba jde stále kupředu a ani dnes už není 
problém objednat si plnohodnotné jídlo 
v  téměř jakékoliv restauraci, dokonce už 
i  fastfoody mají své alternativy. A  aspoň 
se naučíte vařit, protože nikdo vám ty vaše 
extra buřty připravovat nebude. Takže 
na oběšení to zdaleka není.

Daniel  Podroužek

Mirosław Bałka – Der Nachthauseweg

Glutenfree diary #1 aneb
Bezlepkový průvodce po galaxii
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DNO DNE

Slunce obzor proťalo
Prudce se jím prodralo
Krví nebes třísníc mě
Propil jsem se na dno dne

Mám se na co ohlížet
Mám se nad čím smát
Ohně žár mi barví ret
Nebudu se smrti bát

Já pil ze dne tuze rád
A chlemtal jsem z něj chamtivě
Teď už nemám chuť se prát
Teďka když jsem na dnu dne

Rozpouští se Slunce a já v něm
Život mi byl krásným snem
Však nyní budím se
Třístí se dno dne

Vytéká z nás život-mok
Vytékal z nás rok co rok
Překypuje, je ho moc
Naštěstí jej polkne noc

Adam Básnička

PANDOŘINA SKŘíňKA BEZ NADěJE

Znovu ji pustil k Pandořině skříňce.
Kolik přemáhání ji stojí nepodívat se do ní. 
Podlehne snad?!
Už je pozdě; neodtrhli by ji ani párem koní.

Jako když Eva trhala jablko.
Had byl taky jen marketingový pracovník, 
který ji pobídl k ochutnávce. 
(Lepší už by byl býval akorát medovník.) 

Poznává ji, je to ta stejná truhla.
Dnes budeme mít štěstí, říká víra.
Moc dobře ví, co si tam rozum huhlá.
Přesto ji zas a znovu otevírá.

Nemotorně dovnitř spadne
jako každé ráno z postele –
rovnou po hlavě.
Má šrámy na duši i na těle.

A místo naděje (pověsti lhaly!)  
nachází obyčejnou realitu. 
Místo snů
noční můru. 
Sklenku naděje našla nedolitu. 
 
Vida, dole přeci jen něco leží.
Snad to nebudou smradlavé spodky.
Že by naděje?
Ze dna vyprostí dvě deci vodky.
Nic se neděje…

Martina Mašková

ZDRAVíM

Co nového u vás doma?
Vlastně nic,
Ale pojďme si to zrekapitulovat:
Pořád denně stejně práce,
V stejný práci hodně stejně hnát se,
Děti zlobí, nejsou doma
Neučí se, však to znáte,
Máslo dražší, Rama došla,
V neděli jsme byli v kině.

Blátomír Vládista

ZAMRZLá

Na jezeře pod strání,
dvě sestry si hrávají.
Brusle brusli střídá,
nůž se s ledem vídá.

Na zamrzlém jezeře,
kde ptáci pějí na jaře,
kde astra kvete zrána
a listí časně opadává.

Jak papírová panenka,
než vyhasne vzpomínka,
jak třpytivá síť pavoučí,
led pod bruslí se poroučí.

Dívka jenom vypískla,
než voda kolem vytřískla
a zmrzlé prsty jezerní
táhnou do hlubiny večerní.

Na jezeře pod strání,
dvě sestry si hrávaly.
Brusle brusli nestřídá,
nůž se s ledem nevídá.

Pod hladinou blyštící
rybka rybku míjící
okukuje vetřelce
na písčité vystýlce.

Bledá dívka tiše spí,
už uplynulo tolik dní.
Kdopak jen ji probudí?
Kdo z vězení vyloví?
Kdopak jen se odhodlá,
když cesta k ní je zamrzlá?

Laura Pokorná

kresby: Alžběta Kalná

Zabíjíme se pohledy
proto se tak bojíme
dívat do zrcadla
bojíme se zjištění
že naše tváře
jsou pokřivené úplně stejně
jako tváře našich obětí

Bojíme se sebe navzájem
pravdy, ticha, samoty, reality
bojíme se mluvit
křičet, skákat, milovat, dýchat
bojíme se brát život vážně
bojíme se, že tenhle je poslední

Bojíme se doopravdy žít
protože nechceme doopravdy umřít

Bojíme se dívat do zrcadla
že neuvidíme nic
co nás přiměje pokračovat
bojíme se skončit
bojíme se rozhodnout

Bojíme se přiznat
že se bojíme
a tak tvrdíme pravý opak
vysmíváme se lidskosti
sobě navzájem
a v oku se nám občas zaleskne slza

Jsme tu vlastně všichni hrozně spokojení
rozbíjíme zrcadla
jenže ani do těch střepů 
se nikdy nikdo nepodívá

Natálie Hoffmannová

PRVNí HOUSLE

Nikdy neměla kamarády,
neboť místo dětství 
denně osm hodin
trénovala na housle
v domnění rodičů, 
že jednou
zaujme první housle 
v národní filharmonii.

Viděl jsem ji v metru,
co jedna symfonie
to zanícená žíla...

Václav K.

PODZIM

Stín a světlo.
Barvy a teplo.
Něco,
nic,
něco víc.
Vodní hladina
břehy omývá.
Miluj,
nenáviď,
vzdoruj.
Klid a jistota.
Smíchu prostota.
Všechno 
a nic.
Dva ztracenci,
co křičí z plných plic.
A v očích ZLATO.
Zlá to doba,
jeden se ztratil,
smutní jsou oba.

Alè
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ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE
- ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA
23.10. – 11. 2. 2018 Tereza z Davle 
– neue mädchen
DŮM ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO
11.11. – 4. 2. 2018 hadí muž a tanečnice 
– bosé nohy a jiné zajímavosti
DŮM UMĚNÍ
Náměstí Přemysl Otakata II. č. 38
30.11. – 31.12. Mirosław Bałka 
– Der Nachthauseweg
09.01. – 11. 02. 2018 Robert V. Novák 
– Opustit toto místo 
GALERIE MARIÁNSKÁ
Pražská třída 1
26.10. – 30. 12. Miroslav Konrád 
– DIVADLO SVěTA
KOMORNÍ GALERIE U SCHELŮ
Panská 7
25.11. – 23. 12 Adventní výstava
GALERIE NAHOŘE
Metropol, Senovážné nám. 2
15.11. – 15.12. Zdeněk Voženílek 
– POCTA OSOBNOSTI
KINO KOTVA
Lidická 2110
4. 11. –19. 1. 2018 Fr. Beneš 
– FOTOGRAFIE Z LET 1908-1938
LITERÁRNÍ KAVÁRNA MĚSÍC VE DNE
Nová 3
4. 12. – 19. 1. 2018  RAFANI
GALERIE POD KAMENNOU ŽÁBOU
Piaristické nám. 2
2.12. – 24. 12. Karey Rawitscher 
– „Světlomed“

VÝSTaVY

Písničkář Pokáč v klubu k2

Den před Štědrým dnem zamíří do Českých 
Budějovic textař a zpěvák Jan Pokorný, zná-
mější spíše jako Pokáč. Kdo to je? Nikdy jste 
o něm neslyšeli? Tak od začátku…
 Honza Pokorný žije v Praze a je mu něco 
přes 26 let. Svou tvorbu započal už jako nác-
tiletý a  jeho prvotní pokusy nejsou vůbec 
špatné, ale do podvědomí lidí se nedostaly. 
Jeho jméno se však mohlo zachytit v mysli fa-
noušků Voxela, jelikož mu Pokáč sepsal texty 
do několika písní. Je také důležité zmínit, že 
jsou s Vaškem Lebedou (Voxelem) dobří přá-
telé. Zároveň se Pokáč, v té době zatím bez 
vousů, rozhodl oživit svou vlastní pěveckou 
kariéru na You Tube. To se ukázalo jako velmi 
dobrý tah. Důkazem jsou jeho skvělé texty 
plné nadsázky, ale i  mnohdy nepříjemných 
pravd, které však dokáže podat právě s hu-
morem a nadhledem. Mezi jeho nejznámější 
sólové skladby patří jednoznačně sentimen-
tální vzpomínání na  počátky informačních 
technologií s názvem Vymlácený Entry nebo 
líčení záchranné mise jedné drogově závislé 
princezny, které Pokáč trefně pojmenoval 
Pohádka. Když se však i  do  ostatních písní 
zaposloucháte, zjistíte, že téměř každá z nich 
má vtip, kvalitu a myšlenku.
 Po  pár letech usilovného vymýšlení se 
dostal umělec do  povědomí mnoha lidí, se 
kterými udržuje aktivní vztah na facebooku 
a instagramu. Byl také nominován na Slavíka 
v kategorii Objev roku. Stejně jako loni i  le-
tos zavítá při svém celorepublikovém kon-
certování k  nám do  Budějovic. V  klubu K2 
vystoupí od 22 hodin a na programu jsou ty 
nejlepší písně z nového alba Vlasy.

Jan Kučera

Už je to zase tady. Čas Vánoc. Pro jedny chvíle 
pohody v oblaku purpurové vůně, pro druhé 
předvánoční stres z  nezakoupených dárků 
a neuklizených obydlí. Můžete se řadit ke ko-
mukoliv chcete, i  tak se ale v  této době ze 
všeho nejvíce všichni těšíme na totéž – na to, 
až se přecpaní cukrovím vyvalíme se zbytkem 
rodiny na gauč k pohádkám. Přiznejme si to, 
ať už chceme nebo ne, televize v  dnešním 
světě podstatně dokresluje onu kouzelnou 
atmosféru. Vždyť co by to bylo za svátky, kdy-
by se Kevin neztratil v New Yorku? Připomeň-
me si tedy tu nejkýčovitější světovou vánoční 
filmovou klasiku.
 Grinch. Zelená nestvůrka mající k  Váno-
cům úzkostlivý, silně negativní vztah. Mož-
ná Grinchova nadčasovost tkví právě v  tom, 
že pár dní před svátky se všichni, čekajíce 
ve frontách a mačkajíce se v přeplněných ná-
kupních centrech, mimoděk někde hluboko 
uvnitř proměníme v  zelené příšerky a  přeje-
me si být už opět doma.

 Dalšího vánočního odpůrce Ebe-
nezera Vydřigroše můžeme spatřit ve 
filmovém zpracování slavné knihy Vá-
noční koleda Charlese Dickense. Navíc 
pokud stále navštěvujete střední školu, 
budete mít po  zhlédnutí tohoto filmu „pře-
čtenou“ další knížku k  maturitní zkoušce. 
 Pokud ještě nejste zcela připrave-
ni na  Štědrý den, můžete si připomenout 

podzim, konkrétně Halloween, filmem 
Ukradené Vánoce. V  tom se kostlivec Jack 
cítí být znuděn strašením dětí, a  proto se 
pokusí zajmout a  nahradit Santa Clause. 
Ano, u  nás máme Ježíška, ale tento film 
pochází z  americké dílny, přesněji řečeno 
ze světa melancholického Tima Burtona. 
 Sám doma. Pro mnohé neodmysli-
telná část Vánoc. Zůstává s  podivem, jak 
se Kevinovým rodičům povedlo někde 
na  tak dlouhou dobu zapomenout dítě, 
a  to ne jednou. I  letos ale budeme nad-
šeně sledovat, jak si malý chlapec poradí 
se všemi strastmi, které ho doma čekají.  
 Záhadou zůstává, proč většina vánoč-
ních filmů pojednává o  lidech, kteří Vánoce 
neslaví. Další takový je například snímek 
Čtvery Vánoce s  Vincem Vaughnem a  Reese 
Witherspoon v hlavní roli. Ti jsou kvůli mlze, 
která blokuje všechna letiště, donuceni zůstat 
přes svátky výjimečně doma, s čímž přirozeně 

souvisí i návštěva čtveřice jejich rozvedených 
rodičů. 
 Aby té romantiky nebylo málo, zmíním 
tu ještě Lásku nebeskou, příběh skládající se 
z  mnoha milostných historek zasazených 
do předvánočního Londýna. 
 A  všem milovníkům černobílého filmu 
zní určitě povědomě film Zázrak v New Yorku. 
Klasika z roku 1947 vypráví o staříkovi s bílým 
vousem, který se krátce před Vánoci díky své-
mu nápadnému vzezření a  chování stal re-
klamní atrakcí obchodu s hračkami. Jedná se 
o skutečného Santa Clause nebo má pravdu 
neurotický psycholog, který trvá na staříkově 
okamžité hospitalizaci?
 Ať už se o svátcích rozhodnete pro jaký-
koliv film, zvolíte si správně, protože na  vá-
nočních filmech se nedá nic zkazit. A  kdyby 
vám nevyhovovala zahraniční tvorba, pořád 
tu budou staré dobré české pohádky těšící se 
velké popularitě všude ve světě.

Kristýna Jandová

rOlNiČKY VE SVěTOVé KiNEmaTOGrafii

Určitě jste si všimli, že čím více se blíží Vánoce, 
tím méně nás obklopuje filmů nepohádkové-
ho charakteru. Pohádka ke  snídani, pohádka 
k obědu, rodinná komedie k odpolední siestě, 
pohádka k večeři. Ale i v čase dětského smíchu 
a sněhových vloček se můžete spolehnout 
na to, že multikina zbytečně nezjemní tak, 
jako většina filmů a programů na televizních 
stanicích.
 Důkazem vám může být například film 
Thor: Ragnarok, další zástupce marvelovské 
dílny, tentokráte od režiséra Taika Waititi. Sní-
mek postrádá přísnou logiku, přesto ale dává 
smysl, a navíc se může pyšnit bohatou, až pří-

mo komiksovou barevnou škálou, která po-
slední roky akčním a  dobrodružným filmům 
často chybí.
 Velké očekávání také prožívají fanoušci 
Star Wars, kteří se po  roce opět dočkají po-
kračování této ságy rodu Skywalkerů. Osmá 
epizoda světově proslulé franšízy s  názvem 
Poslední z Jediů má v našich kinech premiéru 
14. prosince.
 Nejen pro fanoušky české kinematografie 
nutno zmínit film Milada, který je inspirován 
osudem a  životem JUDr.  Milady Horákové. 
Podívaná o  silných morálních principech na-
rážejících na  vzestup tvrdé, nedemokratické 

reality padesátých let minulého století – ko-
munismu.
 V případě, že by se vám náhodou stýska-

lo po  bezstarostném létě, nebo byste prostě 
měli chuť na od problémů odlehčenou českou 
komedii, vyražte do kina na Bajkery. V traileru 
samotného filmu se ke  konci objeví Vanda 
Hybnerová se slovy „možná je to blbost, ale je 
to sranda,“ o jejichž pravdivosti se přesvědčte 
sami.
 A  pokud by se vám opravdu stýskalo 
po  vánoční tematice, můžete zhlédnout na-
příklad film Táta je doma 2 s Willem Ferrellem, 
Markem Wahlbergem a  Melem Gibsonem, 
kteří z běžného vánočního filmu zajisté udělají 
nezapomenutelný zážitek.

Kristýna Jandová

Bez přehánění unikátní tvorbu přinesl 
na českou rapovou scénu label Opak Dissu, 
který v současné době zažívá své nejúspěš-
nější období. Před několika týdny vydal 
Opak Dissu Tape 2 a objíždí koncerty po celé 
republice. Na  jaře se umělci, kteří přijedou 
na náves, zapálí stage a druhý den ráno nabí-
hají s Kozlíkem v krvi do fabriky, představili 
na Budějovickém Majálesu. O svém dvojkon-
certu, novém albu, volném čase, vazbách 
na jižní Čechy i pivě se kluci rozpovídali pro 
Vedneměsíčník. Už v pátek 15. prosince si je 
můžete poslechnout v  českobudějovickém 
klubu Komiks. Čekají vás brejky, plakátosy 
a tancovačky. Bude to extrémní zážitek. 

Jak jste si Majáles v Budějovicích užili? 
Casablanka: Ty vogo, co já si pamatuju, tak to 
bylo super. První show byla malinko bizár, ale 
druhá byla fajn. Světadílna je moc bezva pro-
stor a všichni se tam docela urvali na naší mini 
grime show. 
Už jste někdy předtím vystupovali na střeše 
nebo jiných zajímavých místech? 

Chain: Za mě byl skvělej prostor libereckej vý-
zkumák a brejkdance na Stalinu.
Casablanka: Vystupovaní na střeše bylo crazy, 
každopádně nejraději vzpomínám na  party 
ve stodole s chábrama z Tábora.   
Teď vás čeká Komiks, těšíte se?
Lvíše: To fi tyš
Chain: Se těším skoro tak moc, jak na  skérko 
po práci.
Casablanka: MOOOC! 
Dáte si Budvar nebo dovezete Kozlíka, který 
se objevuje na nejednom vašem tracku? 

Blueray: Obojí mě neurazí
Chain: Dal bych Budvar 12 ft. Kozel 11.
Jestli jsem správně slyšel, tak jsi, Casablan-
ko, z Třeboně. Vracíš se na jih Čech?
Casablanka: Jojo, narodil jsem se v Budějkách, 
ale jako malý kluk jsem bydlel v Třeboni. Hroz-
ně fajn město a  krajina! Moje maminka mi 
tam ukázala všechny krásy v okolí. Bohužel se 
na jih nevracím, protože na to nemám čas, ale 
rád bych to do budoucna napravil. 
Jak dlouho jste pracovali na OD Tape 2?
Blueray: Celý léto.
Chain: Přesně, ale nápady na vály se hromadily 
už dýl.
Kdo vůbec stojí za  vaší originální grafikou, 
kterou se prezentujete?
Lvíše: Náš legendární OG DA VENKTOVKA.
DJ Venktovka: Je to tak, thats maj name. Pro 
chábry dělám grafiku už pár let a  furt sem 
za to nedostal žádnej kredit, jen street kredit. 
V grafickým studiu mě ale nechtěli, takže ne-
mám, co jinýho na práci než zahradničit a dě-
lat vizuál. Hlavně když sou v pohodě miniatu-
ry, pak sem v klidu.

Co dělá Opak Dissu, když nezapaluje stage?
Lvíše: Tvrdě dřu zemedi, otročim.
Blueray: Jezdím celej v černým ve svým Hoo-
du.
Chain: Work hard, play hard. Dávam fachu, pak 
zábavku, která je vlastně taky facha, prolítám 
deadlajny a čekám na fajront.
Casablanka: Pořád se snažim repovat, abych 
mezi kluky zapadl. Jinak tetuju a občas se po-
koušim splácat dokupy beat. 
Zažíváte teď své nejlepší období? 
Lvíše: Já rozhodně jo, vznáším se na obláčku…
Chain: Když bych to trochu potunil, mohlo by 
být. 
Casablanka: TOP 
Co znamená, když do  města nebo vesnice 
přijede Opak Dissu? 
Blueraykoranthug: Můžeš se těšit na  tanco-
vačky, brejky, hakysy, beatboxíky a brapíky.
Chain: Bordelos+, extrémní zážitek a kompfa-
sy plákátosů a cédéček.
Casablanka: REWIND!

Jakub Bartoš, autor je redaktorem Mf DNES
Foto: Kristýna Padrtová

Mnozí z vás již určitě slyšeli o nové knize Dana Browna, která nedávno zaplavila celý čtenářský 
svět. Kniha se v originále jmenuje Origin a v překladu vyjde pod názvem Počátek. Pod stromeč-
kem byste však její český titul hledali marně, na pultech knihkupectví se český překlad objeví až 
7. února příštího roku. Ale trpělivost jistě přinese růže, vždyť předchozího titulu Inferno se jen 
v Česku prodalo téměř milión kusů.
 Dan Brown sází na  jistotu. Do hlavní role svého opusu obsadil oblíbenou postavu Roberta 
Langdona, profesora náboženské ikonologie a symbologie na Harvardské univerzitě. A samozřej-
mě Langdona při jeho pátrání provází opět atraktivní žena. Zatímco tradiční obsazení může vyznít 
už poněkud kýčovitě, jiné své tradice by se autor rozhodně vzdávat neměl – a naštěstí to neudělá 
ani ve svém novém počinu. Opět se tak můžeme těšit na barvité popisy slavných budov, v tomto 
případě Guggenheimova muzea ve španělském Bilbau. Znovu se autorovi podaří udělat ze čtená-
ře diváka a místo, abyste si o unikátním objektu četli, bude vám připadat, že si jej sami prohlížíte. 
 A i v dalších aspektech Brown sází na ozkoušené a úspěšné techniky. Opět vás tak čeká na-
pínavý děj s  nečekanými zvraty. Robert Langdon se vydá do  ultramoderního Guggenheimova 
muzea, aby se zúčastnil důležitého oznámení či spíše odhalení, které změní vědu navěky. Hostitel 
galavečeru, Edmond Kirsch, milionář a  futurista, který svou předpovědí zachránil svět a  taktéž 
jeden z prvních Langdonových studentů, se chystá odhalit odpověď na otázku, kterou si lidstvo 
pokládá už od pradávna: odkud pocházíme a jak to s námi vlastně skončí? 
 Ovšem než může k  odhalení pravdy vůbec dojít, je Edmond Kirsch zavražděn a  Langdon 
musí uprchnout do Barcelony, samozřejmě doprovázen krásnou Ambrou Vidal, ředitelkou muzea. 
Společně se vydávají na nebezpečnou cestu k nalezení tajuplného hesla, které odhalí Kirscheho 
tajemství …
 Ale nechme už příběhu a pojďme k tomu nejdůležitějšímu. Má cenu se do opět značně ob-
sáhlé knihy vůbec začíst? Někomu, kdo v životě žádné Brownovo dílo nečetl, můžu Počátek vřele 
doporučit. Avšak ty, kteří stejně jako já přečetli celé Brownovo dílo, kniha nejspíš zklame. Děj je 
sice opět řádně spletitý, ovšem nepředvídatelný jen zdánlivě. Brown totiž používá zase ty stejné 
vyprávěcí postupy. A to, co fungovalo na začátku jeho věhlasné éry, se jednoduše omrzí. Vlastně 
jen kulisy, do kterých je příběh zasazen, jsou jiné.
 A odpusťte, když do své recenze vnesu i genderovou otázku. Nepřipadají vám ty hrdinky už 
poněkud fádní a umělé? Je vůbec možné, aby každá žena, kterou Brown líčí jako atraktivní a záro-
veň inteligentní (určitě v tomto pořadí), nakonec vždy skončila v Langdonově náručí? A vydržela 
navíc jen do začátku nové knihy, kdy je vystřídána jinou, ovšem opět atraktivní a  inteligentní? 
A čirou náhodou se nové krásce zapomene Langdon o své přítelkyni „z bývalé knihy“ zmínit… 
Zatímco tento přelétavý život můžeme uvěřit agentu Jejího Veličenstva, těžko jej ale budeme ak-
ceptovat u slovutného pana profesora.
 I přes řadu klišé, kterými se i nové dílo Dana Browna jen hemží, jsem přesvědčená, že 7. února 
si na pultech českých knihkupectví Počátek své čtenáře najde a ti budou opět spokojeni, protože 
tento autor ví, jak své čtenáře zaujmout.

Eliška Valentová

Nejdříve American Spring a  nyní Ameri-
can Fall. To jsou poslední dvě studiová alba 
z  Pittsburghu pocházející punkrockové for-
mace Anti-Flag. Spojuje je jeden jmenovatel, 
a  to postupná změna hudebního projevu 
kapely. Zatímco „předchůdkyně“ těchto po-
sledních dvou desek byly ještě velmi silně 
punkové, na zmiňovaných albech se již stále 
více projevují prvky pohodovějšího skate-
-punku, někdy mi tvorba přijde dokonce až 
pop-punková.
 Dosavadním vyvrcholením hudební 
transformace Anti-Flag je jejich poslední 
album American Fall, které vyšlo začátkem 
listopadu. Zjednodušeně řečeno, když po-
rovnávám nejnovější nahrávku s  těmi pře-
chozími, nemůžu se vyhnout dojmu, že 
moji milovaní punkáči zase o  něco změkli. 
„Změknutí“ je ale patrné jen a pouze na hu-
debním projevu, texty jsou stále úderné 
a  míří na  kontroverzní společenská témata. 
V  rozhovorech se dokonce jednotliví členo-
vé Anti-Flag nechali slyšet, že American Fall 
je album namířené výhradně proti stávající-
mu prezidentovi Spojených států Donaldovi 
Trumpovi.  
 Když bych měl zhodnotit jednotlivé pís-
ničky z  nového alba, začal bych hned u  té 
v pořadí první, tedy u „American Attraction“, 
které lidé hojně vyčítali, že zní, jako kdyby 
byla od Green Day a že hlas frontmana Jus-
tina Sanea je přeprodukovaný – k  tomu lze 
říct jen to, že konstrukčně je skladba jiná, než 
na co jsme byli u Anti-Flag zvyklí, ale pokud 
se budeme koncentrovat na zpěváka, pocho-
píme, že v písničce na běžné poměry hodně 
zpívá i  Chris Dos (baskytarista), což může 
navodit dojem změny Justinova hlasu. Dále 
na  desce najdeme song „Criminals“, který je 
tím nejlepším na desce – je skvěle vystavěný 

a snad nemá slabou pasáž. Následuje sklad-
ba „When The Wall Falls“, která je první ze sé-
rie tak trochu jiných záležitostí – konkrétně 
z ní silně cítím prvky ska, na Jamajce vyvinu-
tého hudebního stylu typického kolísavým 
rychlým rytmem.
 Další dvě písně, „Trouble Follows Me“ 
a „Finish What We Started“, jsou příkladem, 
jak jsem již uvedl v  úvodním odstavci, vlivu 
skate-punku na současnou tvorbu Anti-Flag 
– je z  nich patrná taková klidná nenáročná 
hudební linka, kterou můžeme zaznamenat 
například v  písničkách kapely Start At Zero, 
NOFX nebo The Offspring. Na  tuto skate-
-punkovou vložku navazuje druhý vrchol 
desky v  podobě písničky „Liar“, jež svým 
hlučným agresivním zvukem jakoby dává 
vzpomenout na „staré časy“, kdy však podob-
ně nezněl jen jeden song, nýbrž celé album. 
 Ze zbylých pěti skladeb stojí za  zmínku 
zejména „Digital Breakout“, která přináší sice 
něco trochu jiného, než jaký býval úzus ka-
pely. Zde se ale jedná spíše o skladbu, jež je 
méně melodická a o něco tvrdší oproti stan-
dardu kapely. Poslední píseň, kterou rozebe-
ru, je „Racists“. Ta je opravdu až pop-punková 
a Anti-Flag v ní pozná jen opravdový fanou-
šek – je to něco vysloveně jiného a  kapelu 
nepřipomíná téměř ani náznakem.
 Samozřejmě, skalní příznivci Anti-Flag 
budou namítat, že jejich milovaná kapela již 
není tím, čím kdysi bývala.  Souhlasím s nimi, 
ale jen do  té míry, že se její projev změnil. 
Rozhodně se nejedná o  změnu k  horšímu. 
Naopak, nové album mi díky pohodovější 
hudbě umožňuje poslouchat mojí oblíbenou 
kapelu například i při učení, což si lze u silně 
punkových desek Anti-Flag z přelomu tisíci-
letí jen těžko představit.

Jan Jakovljevič

Když už vás pohádky nebaví

Rap life jinak. Opak Dissu přiveze do Komiksu tancovačku

Nejnovější hit dana browna dobývá svět, 
ale přináší něco nového?

American Fall? Punkáči z Anti-Flag šokovali
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„Tak je to naše rande nebo teda není?“ vy-
padlo z  úst jednoho kolemjdoucího, kte-
rého jsem zaslechla na  náměstí. Odpověď 
zněla nějak takto: „Noooo (dlouze protaže-
né NOOO, znamená pořádný prů…) já teď 
nevím, jsem poslední dobou celá taková 
divná.“ Chlapci, tak tomuhle se říká odmít-
nutí. Chtěla jsem pánovi poťukat na rameno 
a  zeptat se, jestli tu otázku myslel vážně, 
nebo to plácnul jen tak ze srandy.
 Mám ráda lidi, kteří jsou otevření a jdou 
rovnou k  věci, jedinou výjimkou jsou pou-
ze vztahy, protože u nich jsou ty začátky to 
nejkrásnější, nikdo neví, na čem je, když už 
toho druhého máte jistého, přestáváte si 
vztahu vážit. 
 Jenže já neumím ani ty krásné začátky, 
můj následující příběh, který se mi stal ne-
dávno, je toho důkazem. Příběh je pravdivý, 
byť pro řadu z Vás jen těžko uvěřitelný. 
Byly jsme s  kamarádkou v  kavárně (nebu-
du jmenovat jaké, jelikož bych se tam ráda 

znovu někdy vrátila) a venku před kavárnou 
kouřil docela týpek, řekla jsem si, že jednou 
cigaretou nic nemůžu zkazit ani zabít. Začá-
tek konverzace probíhal naprosto normál-
ně, jak se sluší a  patří na  seznámení dvou 
lidí po  dvou pivech. Ale na  to přišla moje 
vtipná kamarádka a povídá: „Hele Naty, když 
se ti ten kluk tak líbí, tak předveď slepici.“ 
(abyste pochopili, přerušte čtení a mrkněte 
na youtube, jak předvádí slepici slavný mim 
Jaroslav Čejka) A já jak poslušné děcko, jsem 
začala dělat slepici. Říci, že ten kluk z  toho 
byl malinko vykolejený, je vlastně eufemis-
mus. Ale takhle s odstupem se mu nedivím. 
Představte si, holky, že si to k  vám namíří 
kluk a předvede kohouta…
 A proč to celé píšu? Protože tahle přího-
da změnila úplně můj pohled na patřičnost 
otázky toho nejistého mladíka. Je prostě za-
potřebí si to vyjasnit předem: tak je to ran-
de, nebo radši ne?

Natálie Ledajaksová

Co pro vás představují Piškvorky? Někdo od-
větí, že krácení dlouhé chvíle během nudné 
výuky. Někomu se vybaví zase vytrhané listy 
sešitů... Pro většinu z  nás jednoduše nemá 
tato hra žádný hlubší význam. Ale budete vel-
mi překvapeni, když vám prozradím, že i pišk-
vorky mají svůj turnaj. A navíc je účast na něm 
hojná. Pro piškvorkáře jde totiž o mnohem víc 
než jen o křížky a kolečka.
 Mezi ně patří i studenti Biskupského gym-
názia, kteří se zúčastnili okresního kola turna-
je, který počátkem listopadu hostilo Gymná-
zium Česká. Studenti BIGY opravdu zazářili. 
Do finále nakonec po lítém boji pronikly do-
konce dva týmy ze čtyř a obsadily rovnou prv-
ní dvě místa. Bronz uhájili domácí.
 A  jak dosáhnout v  piškvorkách na  mety 
nejvyšší? Někteří spoléhají na  své štěstí 
a  křížkují na  všechny směry, jiní věří v  pev-
nou strategii. Jak na to šli členové vítězného 
týmu ’Ti lepší’, nám prozradil Radek Chládek: 
„Neměli jsme žádnou společnou přípra-
vu mimo to, že ráno jsme se nad strategií 
společně zamysleli.” Jak takové zamyšlení 
se konkrétně vypadá, už si můžeme jenom 

domýšlet, ovšem utváření strategií je jediná 
spolupráce, která během soubojů probí-
há. Pětičlenné týmy se totiž rozdělí a  každý 
z  hráčů se jednotlivě utká s  hráčem z  týmu 
protivníka. Časový limit na  jednu partii je  
15 minut. Na duel, složený ze dvou partií, pak 
30 minut. 
 Kapitán ‘Těch lepších’ Oliver Šmakal nám 
dovolil nahlédnout do průběhu jedné z par-
tií, při které se utkal taktéž s kapitánem pro-
tihráčského týmu. „Z předchozího duelu jsem 
věděl, že hraje ohromně pomalu, což vzhle-
dem k  mé neschopnosti udržet pozornost 
delší dobu nebyla zase tak dobrá zpráva,“ 
vzpomíná Oliver. Nakonec jako kapitán tým 
podržel a za vítězství inkasoval dva body.
 Z okresního kola zamířily dva budějovické 
týmy z Bigy do kola krajského. Nakonec se jim 
na úspěchy nepodařilo navázat a titul jihočes-
kého šampiona si odváží jindřichohradecká 
Armáda z passy.
 Nezbývá mi závěrem tedy nic jiného než 
popřát všem budějovickým piškvorkářům 
hodně štěstí opět napřesrok a  příznačně se 
rozloučit: křížkování zdar.       Tereza Antoňová

Místo setkání umělců z celého světa, místo 
letních projektů, workshopů a  divadelních 
představení, místo, které je domovem diva-
dla Continuo a  umělců všech myslitelných 
oborů, a  především místo, kde se můžete 
stát svědky nevšedních kulturních zážitků. 
To a ještě mnohem víc je Švestkový Dvůr. 
 Švestkový Dvůr je téměř sto padesát let 
starý statek v nedalekých jihočeských Malo-
vicích ve vlastnictví divadla Continuo, který 
před pár lety prošel rozsáhlou rekonstruk-
cí. S  nově vzniklými prostory přišly i  nové 
možnosti využití celého areálu a  dnes se 
návštěvníci mohou těšit nejen divadelním 
představením ztvárněných Continuem, ale 
i  projektům, se kterými přicházejí nadějní 
umělci z Čech i ze zahraničí. 
 „Švestkový Dvůr může využít prakticky 
kdokoli, lidé, kteří chtějí přinést něco no-
vého do umění a nemají peníze na drahou 
zkušebnu. Jejich projekt pak bude mít pre-
miéru tady,“  uvedl Pavel Štourač, umělecký 
vedoucí divadla. 
 Za  dobu existence divadla se na  umě-
leckých projektech ve  Švestkovém Dvoře 
podílelo přes 400 lidí a zdaleka se nejedná 
o konečné číslo. 

 Statek je ale především místem účinko-
vání alternativního divadla Continuo, které 
bylo založeno v roce 1995 Pavlem a Hele-
nou Štouračovými. Mezinárodní nezávislé 
divadlo, kterým Continuo je, obohacuje 
svá vystoupení o tanec, zpěv, loutky nebo 
akrobatické prvky. Divadelní skupina ráda 
experimentuje s  novými technikami a  ne-
vystupuje jen ve Švestkovém Dvoře, ale na-
příklad i na ulici nebo ve svých cirkusových 
stanech. Tím vším je Continuo jedinečné 
a zajímavé. 
 Švestkový Dvůr se pro své rozmanité 
umělecké aktivity rychle dostává do  po-
vědomí místních a  stává se z  něj důležité 
jihočeské kulturní centrum. Majitelé statku 
plánují na následující měsíce nové zajímavé 
projekty, které budou veřejnosti předsta-
veny už 16. prosince. Navštívíte-li Švestkův 
Dvůr, můžete se těšit například na  diva-
delní vystoupení One step before the fall 
v  podání M. Vacovské, L. Dusilové, Spitfire 
company a Damůzy nebo na večer plný ex-
perimentální poezie pořádaný vypravěči ze 
spolku Storytelling CZ.

Viktorie Machalová
Foto: facebook Švestkový Dvůr

V sobotu 14. října se v Divadle U Kapličky uskutečnila 
premiéra představení Žena v  trysku století v  podání 
studentského souboru Šramot. Divadelní hra slibovala 
pohled na chytré, duchaplné, vynalézavé ženy a na… 
zkrátka na muže. 
 Na  začátku představení před diváky předstoupil 
muž, který o sobě prohlásil, že je inteligentní a dá nám 
přísně vědecký pohled na věc. Vzápětí z něj vypadlo, že 
rajské stvoření je muž. (Opravdu to měl vědecky ověře-
né?!)
 První scéna nás ne náhodou zavedla do  rajské 
zahrady k  Adamovi a  Evě. Zatímco rajské stvoření 
pospávalo (a hlasitě chrápalo), žena šťastně pobíhala 
po zahradě. Bohužel pak Evu přemluvil ďábel ke sně-
zení jablka; přece by Eva nechtěla žít v nevědomosti, 
vždyť by se časem mohla začít nudit! 
 Ženy v  době kamenné se rozhodně nenudily. To 
dokládá i fakt, že ženy po sobě zanechaly šperky, kdež-
to to, co zanechali muži, jsou z  pohledu archeologů 
pozůstatky mimozemských civilizací. Ženy v  té době 
poslouchaly muže, žvýkaly kůže, sbíraly bobule, ale 
tajně snily, že jednou budou vládnout. 
 A povedlo se. V polovině 14. století bylo správné 
místo muže u  nohou ženy. V  renesanci už toho ženy 
uměly využít – nestačil jen jeden muž, ideálně si bo-
kem schovávaly ještě aspoň jednoho milence. Když ně-
který z nich překážel, otrávily ho jedem. (Ve hře jsme 
se dozvěděli, jak jed správně používat – určitě se to 
bude hodit!)
 V době začátku šibřinek si ženy omotávaly muže 
kolem prstu dobrým jídlem. Když chlap dostal na stůl 
výbornou koprovou omáčku, dokázal divy.
 Zato v době emancipace by muži nic nedokázali, 
kdyby po  boku neměli své manželky. Strauss by nic 
nesložil bez Straussové a  Vrchlický by stejně tak nic 
nenapsal bez své ženy.  
 Muži budoucnosti jsou podle Šramotu roboti, 
které si ženy-vědkyně naprogramovaly podle svých 
představ. Přesto se ženám zasteskne po živém, obyčej-
ném muži. No a  v  poslední scéně takový přijde. Muž 
líný, opilý, sváděný ďáblem. (Jaký div, že ženy pak mají 
navrch.)
 Těmi nejúžasnějšími ženami v celé hře ovšem byly 
hlavní herečky Ivet Průková a  Mirka Nováková, které 
všechny své role ztvárnily zkrátka perfektně. Úcta ale 
patří především Pavlu Dupalovi, který měl dostatek 
sebeironie na to, aby sehrál muže na osm způsobů – 
všech osm odsouzených posměchu.

Martina Mašková

Švestkový dvůr, to je svět 
                   přesycený fantazií

festival dokumentárního filmu v Jihlavě
Středobodem dokumentárního filmu v Evropě je město Jihlava. Ožívá poslední týden v říjnu již dvacet let.
Dvacet jedna let konání, osm kinosálů, tři stovky filmů, sto padesát diskuzí, pět set zahraničních hostů, 
čtyři a půl tisíce akreditovaných diváků a tři redaktoři Vedneměsíčníku.
Festival zahájil film o Mečiarovi a zakončil film o Macronovi. Není tedy divu, že téma, které provázelo 
letošní ročník, byla politika.

Dalším z hostů Inspiračního fóra byla Katarzyna Surmiak-Domańska, polská spisovatelka, reportérka 
a autorka nedávno vydané knihy Ku-Klux-Klan. Tady bydlí láska.
 „Když se do bílé polevy dostane byť jedna kapička jiné barvy, už nikdy nebude sněhobílá. S lidmi 
je to stejné,“ říká devítiletý vnuk vedoucího klanu v  The Andrew Show. Poté, co Katarzyna zhlédla 
na  internetu toto video, odjela do  státu Arkansas hledat odpověď na  otázku, co znamená Ku-Klux-
-Klan v našem světě dnes. Reportérka byla překvapena, že je klan stále aktivní. Tvrdí, že se zcela očis-

tili od  nenávisti, avšak ideologie zůstala stejná. „Holocaust byl židovský výmysl, koncentrační tábor 
v  Osvětimi nikdy neexistoval, Hitler byl dobrý vlastenec a  Ježíš Kristus byl rasista.“ Na  to, zda jsou 
tyto myšlenky správné, si čtenář může udělat názor sám. „Mým úkolem není rozvracet společnost, ale 
stavět mosty,“ říká Katarzyna, jejíž kniha se dostala do finále prestižní polské literární ceny Nike. Kniha 
je již k dostání i u nás v překladu Jarmily Horákové. 

text a foto: Hajná Karolína

Marcel Ophüls
Na  podzimním jihlavském festivalu 
mohli diváci zhlédnout film oscarové-
ho dokumentaristy Marcela Ophülse. 
Je to autor, jehož možná znáte z filmu 
Woodyho Allena Annie Hallová (1977), 
ve  kterém se objeví Ophülsův snímek 
Lítost a soucit. Ophüls ve svých filmech 
surově zaznamenává určité událostí 
jako např. momenty, kdy se z  člověka 
stává nelidský tvor. Třeba v nacismu.
 V  Jihlavě Ophülse představili pre-
miérou snímku Mnichov, aneb Mír pro 
naši dobu (Munich ou la paix pour cent 
ans), který ale vznikl již v roce 1967. Pro 
českého diváka přináší tento dokument 
již známé téma Mnichova 38, ale v jiné 
perspektivě. Říká, že bychom měli čelit 
problému a přijmout morální odpověd-
nost.
 Samotný snímek je vystavěn na roz-
hovorech, tazatele však nikdy nevidí-
me. Otázky podává politikům (napří-
klad Édouard Daladier nebo Anthony 
Eden, bývalý britský premiér a  minis-
terský předseda). Do  těchto osobních 
výpovědí se pak promítají historické 
záběry dokreslující slova jednotlivých 
osobností. Na prvním místě je ve sním-
ku historická přesnost bez patosu. 
Částečně však dochází ke  zkreslování 
informací, které bylo často způsobeno 
stářím politiků. Například Édouardovi 
Daladierovi bylo v době natáčení přes 
osmdesát let, nebyl tak schopen vše vi-
dět pragmaticky.
 Po  úspěšném promítnutí snímku 
dostal Ophüls dárky ke  svým devade-
sátinám. Těšit se mohl nejen z oblíbené 
pražské šunky, dortu a plzeňského piva, 
ale také z  ceny jihlavského festivalu 
za přínos světové kinematografii.

Jan Mojka

Konceptuální umělkyně Kateřina Šedá se 
proslavila rozmanitými sociálními expe-
rimenty, včetně živé rekonstrukce české 
vesnice pro galerii Tate Modern nebo pub-
likací o  brněnské čtvrti Cejl, oceněné Mag-
nesií Literou. Většinu jejích děl spojuje snaha 
změnit zažité stereotypy lidí, kteří její ha-
ppeningy sledují nebo jsou přímo součástí. 
V podobném duchu se nesl i projekt Made in 
Slavutych, s kterým zavítala Kateřina na Me-
zinárodní festival dokumentárních filmů 
Ji.hlava společně se skupinou 44 Ukrajinců, 
a to hned po svatebním obřadu v Brně.
 Koho na letošním 21. ročníku festivalu 
unavilo sledování dokumentů na  plátně, 
mohl se zúčastnit debaty s jedním z mnoha 
zajímavých hostů Inspiračního fóra. Na pá-
teční odpoledne stálo v programu: Made in 
Slavutych. Lidská kronika města vzniklého 
po výbuchu černobylské elektrárny. Kolem 
druhé hodiny se malý sál vybavený  kavá-
renským barem a  sedacími vaky zčásti za-
plnil návštěvníky festivalu. Když Kateřina 
Šedá usedla do křesla na pódiu, do hlediště 
si přisedla ještě početná skupina lidí. Až 
na trochu vyšší věkový průměr zapadli i oni 
přirozeně mezi ostatní účastníky debaty. 
To byl ostatně i jeden z cílů projektu – po-
ukázat na  nesmyslnost stereotypů, které 
v Česku o Ukrajincích stále panují, tedy že 
nejsou jen levnou pracovní silou z východu 
a ve skutečnosti se od nás příliš neliší. Spolu 
s Kateřinou na podiu seděl i ředitel festivalu 
Marek Hovorka, několik vybraných přícho-

zích ze Slavutyče a jeden čerstvý novoman-
želský pár. Všichni hosté z  Ukrajiny přijeli 
do Česka na svatbu tohoto páru, jenž nikdy 
předtím neviděli. A jak se to celé přihodilo, 
začala postupně objasňovat Kateřina Šedá.
 V roce 2015 poprvé odcestovala do Sla-
vutyče, města postaveného jako náhradu 
za  Pripjať zničenou černobylskou havárií. 
Pozvali si ji organizátoři urbanistického fil-
mového festivalu. Všimli si totiž, že většinu 
účastníků festivalu tvoří lidé z větších měst, 
ale místní na  něj téměř vůbec nechodí. 
Spolu se pak snažili přijít nejen na  to, jak 
obyvatele přesvědčit, aby se zapojili do fes-
tivalu, ale probudit v nich určitý občanský 
zájem o  své okolí. K  tomu bylo potřeba 
vymyslet projekt, do  kterého by se mohli 
obyvatelé zapojit. Tak vznikl nápad, jak do-
stat Slavutyč do Guinessovy knihy rekordů. 
Stačí, když se najde dost lidí pro největší 
hromadnou žádost o  vízum do  České re-
publiky. To byl ovšem na první pohled té-
měř nemožný úkol. Konceptuální umělky-
ně tu prý narazila na nedůvěru místních, že 
je vůbec možné se o něco takového snažit 
a  měnit věci odspodu. Nejdříve se nikdo 
nechtěl zúčastnit a o Kateřině prohlašovali, 
že je šílená. Popravdě, že je trochu šílená, 
si mysleli i  ti, kteří přijeli do Jihlavy, ale už 
spíše v dobrém slova smyslu. Podobně jako 
vícekrát předtím se jí nakonec povedlo pře-
svědčit lidi, aby vystoupili ze své komfortní 
bubliny a  zapojili se s  nadšením do  zdán-
livě nesmyslného projektu. Větší problém 

pak nastal při kontaktu s úřady. Ukrajinská 
strana byla kupodivu ke všemu vstřícná, ale 
na té české to již bylo horší. „Až teď jsem si 
uvědomila, že tady opravdu přežívají před-
sudky, o kterých jsem si myslela, že už vy-
mizely. Slyšela jsem i  názor, že si Ukrajinci 
ty víza nezaslouží,“ řekla Kateřina Šedá při 
debatě. Čeští úředníci jí házeli klacky pod 
nohy, protože celou akci pravděpodobně 
považovali za provokaci.
 Hromadné vízum se i  přes problémy 
povedlo vyjednat, ale nastal druhý pro-
blém. Za  čím vlastně přivézt do  Česka to-
lik hostů z Ukrajiny? A tak se na sociálních 
sítí objevil dotaz, zda by nějaký pár neměl 
zájem o brzkou svatební veselku v ukrajin-
ském stylu. Přihlásilo se jich dokonce osm. 
Vybraný pár měl 26. října svatbu v  Brně, 
v krojích a se všemi ukrajinskými tradicemi. 
Svatby se pak zúčastnilo zmíněných čtyřia-
čtyřicet hostů z Ukrajiny. Někteří z nich ani 

nikdy nebyli za hranicemi. Hosty bylo třeba 
ubytovat a řadu z nich si vzali k sobě domů 
různí Brňané, kteří se ozvali na výzvu pro-
jektového týmu. Kromě nabídek pomoci se 
prý Kateřině taky ozvalo několik firem v do-
mnění, že sem veze z východu pracovníky, 
jestli mezi nimi nejsou kvalifikovaní řidiči. 
Novomanželé hned druhý den po  svat-
bě vyrazili autobusem spolu s  ostatními 
do Jihlavy, následně do Prahy a na svatební 
cestu do Slavutyče. Před koncem debaty se 
kromě Kateřiny Šedé prostřednictvím tlu-
močníka podělili o dojmy i někteří účastníci 
projektu, mezi nimi pamětníci černobylské 
katastrofy, starosta Slavutyče nebo jaderný 
fyzik. Snad se povedlo ukázat, že z Ukrajiny 
k  nám nejezdí jenom řidiči, zedníci a  uklí-
zečky a  že si Ukrajinci zaslouží navštívit 
Českou Republiku.
Tomáš Erhart, foto: Andrea Bratrů Velne-

rová (Moravská galerie Brno)

Muž v trysku století 
odsouzen posměchu

Návod, jak sbalit kluka

Krev, pot – křížky a kolečka 

Jihlava - Katarzyna Surmiak-Domańska 
(pozn.: pokračování článků Marcel Ophuls a Projekt Kateřiny Šedé)

Kateřina Šedá přivezla do Ji.hlavy hosty z Ukrajiny
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 POSLEDNÍ SLOVO 
Žádný vánoční stromeček na  náměstí, urazili 
bychom muslimy, tak před lety (dez)informo-
valo Právo (na  svém webovém zpravodajském 
portálu Novinky.cz) o  inovačním záměru bru-
selské radnice vyměnit tradiční zelený strom 
za  vytuněný hi-tech vánoční stromeček. A  jed-
noduché to nebude mít podle našich médií ani 
další symbol Vánoc, oblíbené smažené pochu-
tiny na  štědrovečerním stole. „Brusel“ nám je 
chce zakázat, troubil pro změnu do světa Blesk. 
Přitom Evropská komise pouze doporučila po-
travinářským podnikům takový technologický 
postup, který omezí vznik rakovinotvorného 
akrylamidu. A pro změnu podle Mf DNES nepo-
čítejte s tím, že při ježíškovských nákupech na-
fasujete opět kvůli „Bruselu“ v supermarketu víc 
jak dvě tašky týdně! Byť ve směrnici o obalových 
odpadech jde jen o zpoplatnění igelitek jako ná-
stroje k redukci těžko zpracovatelného odpadu. 
 Na výčet všech těch „fake news“, které infi-
kovaly nejdříve sociální sítě, posléze elektronic-
ká média a  nyní už i  média „kamenná“, z  nichž 
některá se pyšní nálepkou „seriózní“, by mi ten-
hle malý prostor tradičně určený pro závěrečný 
výžblebt editora zdaleka nestačil. Ovšem nejde 
vždy o  banality typu údajného zákazu poma-
zánkového másla, výkonných vysavačů, rumu 
či domácí zabijačky…, které Čechy sice naprd-
nou a  zas o  nějaký ten stupínek sníží tlakovou 
níži na  eurobarometru, ale nikomu v  podstatě 
neublíží. Mnohem horší práci odvádí falešné 

zprávy, které míří třeba na migraci. Jestliže je šíří 
nejvyšší ústavní činitel naší země, těžko se mů-
žeme pozastavovat nad tím, že dříve nemyslitel-
ný otevřený rasismus už dnes manifestačně čpí 
z řady politických partají (a to zdaleka nejen me-
diálně onálepkované SPD) a více či méně skrytě 
jej programově šíří i taková média, jako Mf DNES 
či TV Prima. A  Češi si jako národ přizpůsobivý 
znovu – stejně jako za dob salámového socíku – 
nechali vnutit newspeak a migraci (která k nám 
stále nepřichází) označujeme uprchlickou vlnou, 
rusko-ukrajinskou válku ukrajinskou krizí a třeba 
ruské útoky na civilní cíle v protiasadovských zó-
nách protiteroristickou operací. 
 Je kupodivu, jak snadno se necháme všemi 
těmi médii kolem nás manipulovat, když před-
listopadová zkušenost s  komunistickou žurna-
listikou dala vznik okřídlenému frazeologismu 
„(Československá televize) lže, jako když (Rudé 
právo) tiskne“. A tak zkusme aspoň o tom adven-
tu nemyslet tolik na  shánění všech těch dárků 
a  na  pečení metráků cukroví, vždyť mnohem 
více prospějeme bližním, když se zamyslíme 
nad tím, jestli nám jde 
opravdu o pravdu, nebo 
si jen libujeme ve  lžích, 
kterými se vzájemně 
utvrzujeme, že špatní 
jsou vždycky ti druzí.

Martin Volný

Vedneměsíčník vychází za podpory: 

měsíc ve dne
literární kavárna
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ZPÁTKy DO MINULOSTI – PROSINEC 

Abych parafrázoval Rudolfa Hrušínského ve fil-
mu Rozmarné léto: „Tento způsob ustavování 
vlády zdá se mi poněkud nešťastným.“ Tak 
nějak lze shrnout události povolebních týdnů. 
Za obvyklé situace by po volbách následovala 
politická vyjednávání a prezident republiky by 
pověřil sestavením vládního kabinetu před-
sedu vítězné strany. Pokud by ten evidentně 
nebyl schopen sestavit vládu a  byla zde jiná 
alternativa, disponující potřebnou sněmovní 
většinou, pověření by dostal někdo jiný. Tak 
tomu doposud za prezidentování Václava Havla 
i Václava Klause bylo. Současná situace však je 
vším, jen ne obvyklou. Sněmovní většinu totiž 
není schopen dát aktuálně dohromady vůbec 
nikdo. Co tedy dělat?
 Prezident Miloš Zeman se rozhodl v duchu 
svého zvráceného „tvůrčího výkladu Ústavy“ 
pověřit sestavením vlády předsedu vítězného 
hnutí Andreje Babiše, a  to ne jednou, nýbrž 
i  napodruhé, děj se co děj (a  dík hlasům SPD, 
komunistů a Pirátů vlastně i do třetice, když teď 
už ovládá i figurku předsedy sněmovny). Záro-
veň Zeman prohlásil, že v  případě neúspěchu 
(který je předpokládatelný) by byl ochoten 
nechat Babišovu vládu úřadovat i  bez důvě-
ry poslanecké sněmovny, a  to třeba celé čtyři 
roky. Aby toho nebylo málo, Andrej Babiš, coby 
potenciální budoucí premiér, je momentálně 
trestně stíhán. Jeho trestní stíhání nepominulo, 
jak nás mylně přesvědčuje, bylo pouze poza-
staveno znovunabytím poslanecké imunity. To 
neznamená, že by Babiš byl očištěn od obvině-
ní, pouze je třeba dodržet proceduru, kterou 
předpokládá naše Ústava v  čl. 27. Prezident 
republiky se tedy rozhodl pověřit formováním 
vlády člověka, který nemá sněmovní většinu 
a  je navíc stále de facto trestně stíhanou oso-
bou, podezřelou z dotačního podvodu, a  jako 
by to nestačilo i  osobou evidovanou v  archi-
vech slovenského Ústavu paměti národa jako 
spolupracovník komunistické zločinecké Státní 
bezpečnosti, tedy „naší“ obdoby gestapa z dob 
rudé totality. Těžko říci, který ze zmíněných 
atributů diskvalifikuje Babiše od potenciálního 
premiérského křesla více…
 Je ale jisté, že ve standardní demokratické 
společnosti je jednoduše nemyslitelné, aby po-
dobný člověk stanul v čele vládní administrati-

vy. Prezidentu Zemanovi však nic z  výše uve-
deného nepřekáží. Ostatně pro to není žádný 
důvod. Hlava státu dává znovu a znovu najevo, 
že si našla nového zákulisního spojence, s nímž 
se milostivě rozdělí o panování v naší zemi. Ona 
vzájemná náklonnost není překvapivá. Jeden 
se snaží o přetvoření České republiky v korpo-
rativistický stát, jemuž bude šéfovat jeden velký 
holding (hádejte, s kým v čele), druhý pro změ-
nu pohrdá Ústavou, garantem našich svobod, 
i tradicemi a zvyklostmi, na kterých náš systém 
stojí, a  touží po  prezidentském systému, jenž 
mu bude garantovat pravomoci mnohem roz-
sáhlejší. Počínání Miloše Zemana se nelze divit, 
svoboda a  demokracie jsou mu prostě řeče-
no ukradené – sám ani nepřišel veřejně uctít 
památku 17. listopadu, které údajně věnoval 
„tichou vzpomínku“. Řeklo by se, že náš státní 
svátek si od hlavy státu zaslouží více. O pravých 
důvodech prezidentovy neúčasti lze ale jen 
spekulovat. Ze zdravotních důvodů to zjevně 
nebylo, když již o týden poté spěchal natěšený 
do Ruska za Vladimirem Putinem, kde z něj byl 
za  dosti pofidérních okolností udělán národní 
hrdina za  odsouzení sovětské okupace, věci 
zcela samozřejmé. 
 Povolební situace je nyní složitá, zcela 
bezprecedentní pro polistopadový vývoj. Prezi-
dent, mající v této situaci ústavou garantované 
velké slovo, jedná naprosto nemístně a ukazu-
je, jak asi mu leží na  srdci stabilita země a  její 
budoucnost.
 Tato země ale nepatří ani Andreji Babišo-
vi, ani Miloši Zemovi – alespoň zatím ještě ne. 
Stále ještě patří jejím občanům, nám všem, kte-
ří ve volbách rozhodujeme o  jejích dočasných 
správcích. Máme tak šanci v lednu toto divadlo 
skončit. Mysleme tedy na  to, že pokud ne-
chceme, aby nám vládl trestně stíhaný člověk, 
který se neštítí aktivní kolaborace s  totalitním 
režimem, za přátelské-
ho dohledu bývalého 
člena KSČ, kterému 
jde jen o  vlastní ego, 
vliv a pomstu, musíme 
s  tím my něco dělat. 
Protože kdo, když ne 
my?

Jaroslav Ženíšek

Povolební strasti 
a budoucnost České republiky

5. prosince 1933 – V USA zrušena prohi-
bice. Konzumace alkoholu následně klesla 
o 86 %.
11. prosince 1949 – V obci Číhošť se udál 
zázrak (pohnul se krucifix na oltáři), který 
způsobil všem svědkům velké problémy 
s StB.
14. prosince 1542 – Královnou se 
ve věku šesti dní stala Marie Stuartovna. 
Asi chtěli, aby jim královna dlouho vydržela 
a nemuseli mít další korunovaci za dvacet 
či třicet let, a mohli tak ušetřit.
14. prosince 1697 – Švédským králem se 
stal patnáctiletý Karel XII. Oproti Skotům 
jsou Švédové žabaři.
14. prosince 1911 – Roald Amundsen 
„dobyl“ Jižní pól. Protože tam bylo moc 
zima, vydal se hned zpátky.
16. prosince 1851 – Karel Havlíček Borov-
ský se vydal na studijní pobyt do Brixenu.
18. prosince 2012 – Zemřel náš první 
a poslední prezident Václav Havel.
22. prosince 1882 – Thomas Alva 
Edison udělal první elektricky osvícený 

vánoční strom. Podobný pokus o 216 let 
dříve vyvrcholil Velkým požárem Londýna. 
25. prosince – Dnešek je jasným důkazem, 
jak výrazně jsme napřed před Američany.  

Ti teprve dnes rozbalují vánoční dárky.
29. prosince 1845 – Texas se na doporuče-
ní Chucka Norrise připojil k USA.

Tomáš Kouba

Českobudějovický Kulturní dům Vltava je 
plný k  prasknutí. Martě Kubišové je právě 
v ten den 75 let a  písní Hey Jude za  ovací 
ve  stoje končí svoji profesionální kariéru. 
Zpěvačka, původem z jihočeské metropole, 
která za svůj život dosáhla neutuchající slá-
vy, poznala krutost komunistického režimu, 
a  jejíž píseň Modlitba pro Martu je připo-
dobňována k české národní hymně, se stala 
jakýmsi symbolem své doby. 
 Dětství sama zpěvačka popisuje jako 
šťastné. V  Českých Budějovicích nestrávila 
mnoho let, jelikož se ještě před nástupem 
do  školy s  rodiči a  bratrem odstěhovala 
do  Poděbrad, kde její otec, jakožto doktor, 
dostal místo primáře. Příchod komunistů 
k moci a znárodnění ambulantní praxe poté 
donutila otce tuto praxi uzavřít. Reprezen-
tanti komunistického režimu však nebyli 
spokojeni se stavem přebíraného rentgenu, 
a proto na rodinu padlo podezření ze sabo-
táže a  Jan Kubiš strávil 3 měsíce ve  vazbě. 
Rodiče se poté rozvedli, ale Martě zůstala 
pověst dítěte z  problémové rodiny, což se 
naplno projevilo v tom, že nebyla v následu-
jících třech letech přijata na žádnou vysokou 
školu. 
 Během neúspěšného žádání o  studium 
začala zpívat a také si jí všiml jeden z hudeb-
níků lázeňského orchestru a  nabídl ji, jestli 
s  nimi nechce vystupovat. Matka jí našla 
v  novinách inzerát na  zpěvačku do  divadla 
STOP v Pardubicích, dala jí peníze a poslala ji 
prvním vlakem do východních Čech. Na sa-
motném konkurzu Marta zažádala o uvolně-
ní místa u klavíru a zazpívala píseň Marína. 
Následně kapelník ukončil konkurz, proto-
že měl již vybráno. Zde odstartovala strmě 
stoupající popularita někdejší dvacetileté 
zpěvačky. 
 Z popředí hudby se pomalu vytrácel jazz 
a nahrazovala ho populární hudba, zejména 
pak ta pro mladé. A právě této hudby byla 
Marta hlavní protagonistkou. O rok později 
přešla do divadla Alfa v Plzni, kde však také 
dlouho nepobyla a přesunula se do pražské-
ho divadla Rokoko. Zde se jí otevřela cesta 
ke  slávě úplně. Šéfové Rokoka měli dobré 
konexe v  tehdy jediném gramofonovém 

vydavatelství Supraphon. Být v Rokoku teh-
dy automaticky znamenalo být v  televizi, 
na deskách a v rádiech. Po roce se do tohoto 
divadla přesunuli i dva mladí zpěváci – Vác-
lav Neckář a Helena Vondráčková. 
 Nová hudba přinesla i potřebu soutěžit, 
a tak v roce 1962 založil týdeník Mladý svět 
anketu čtenářů zvanou Zlatý slaví a  o  dva 
roky později přidal i  ženskou kategorii. 
V  prvním roce skončila Kubišová desátá, 
v  roce 1965 čtvrtá a  o  rok později první. 
Začátkem roku 1968 pak obdržela druhého 
Zlatého slavíka a odjela s Neckářem a Von-
dráčkovou na  třítýdenní turné do  Francie, 
kde nakonec dostala nabídku na  půlroční 
hostování. Nebyla na  to však připravená, 
a tak se vrátila do Prahy, aby si to rozmyslela. 
V tu chvíli byla na vrcholu své kariéry. Nako-
nec přišel zlomový 21. srpen. 
 V  listopadu 1968 vzniklo trio Golden 
Kids, kde byla společně s Neckářem a Von-
dráčkovou. I  přes tuto skutečnost v  roce 
1969 získala dalšího Zlatého slavíka. Ještě 
začátkem roku 1969 koncertovali Golden 
Kids ve  Francii odkud se vraceli na  pohřeb 
Jana Palacha. Svou písní Modlitba pro Martu 
se nenásilně stavěla do opozice vůči komu-
nistickému režimu a stala se tak nepohodl-
nou osobou. V  roce 1970 měli jet Golden 
Kids do Tater, ale přišel zvrat. Objevili se ja-
kési pornografické fotky, které měly údajně 
vyobrazovat Martu Kubišovou. Takové foce-
ní bylo neslučitelné s  kariérou socialistické 
zpěvačky. Marta samozřejmě odmítla pra-
vost těchto fotografií. Husákův režim (není 
jasné kdo) nechal vyrobit sérii fotomontáží 
z  jakéhosi západního pornografického ča-

sopisu, k  nimž přidělal hlavu Kubišové. Šlo 
tedy o  cílenou provokaci, která měla zpě-
vačku odstranit.
 To byl opravdový přelom její kariéry, 
od  té doby nastal klid kolem její osoby. 
Žádné nabídky, žádné koncerty. Sama zpě-
vačka se soudila o pravost fotek, a i přestože 
uspěla, byla jí zakázána činnost a  omluva 
nepřišla. Lidé však nejoblíbenější zpěvačce 
Československa nepomohli, báli se. Jediné, 
co jí mohlo pomoci byla anketa Zlatý slavík. 
Jak redakce Mladého světa přiznala o dvacet 
let později, v  roce 1970 Kubišová opravdu 
vyhrála. Vlivem režimu byla však na  tento 
rok ustanovena pouze jedna kategorie pro 
muže i ženy – zde vyhrál Karel Gott. 
 Marta se poté odstěhovala do  izolace 
k Havlíčkovu Brodu, kde byla pod neustálým 
dohledem StB. Její přátelé se jí vyhýbali, ob-
čas přijeli lidé, kteří stáli v otevřené opozici 
vůči režimu, například Václav Havel s  man-
želkou Olgou. Ještě více se kontrola zpřísnila 
v roce 1976, kdy Kubišová podepsala Chartu 
77. Byla převedena do  kategorie „nepřátel-
ská osoba“. V praxi to znamenalo, že kdoko-
liv za ní přijel, byl okamžitě prověřen apod. 
Estébáci se snažili najít něco, čím by mohli 
Kubišovou vydírat. Kontrolovali stavební po-
volení, řidičský průkaz, nasadili odposlechy. 
Opravdová šikana nastala v  roce 1977, kdy 
se stala jednou z mluvčích Charty 77. Jak ří-
kala sama Kubišová: „Posilovalo mě, že můžu 
režimu aspoň trochu vrátit to, co mi udělal.“ 
Pravidelně byla předváděna k výslechu, pro 
StB však neúspěšně. 
 Dvacet let „tak“ tedy trvalo, než moh-
la znovu zaznít Modlitba pro Martu. Stalo 
se to 21. listopadu 1989 před zaplněných 
Václavským náměstím. Píseň se tak stala 
symbolem nejen pražského jara 1968, ale 
také Sametové revoluce. Nejedná se o žád-
né pošťuchování k násilí, nýbrž o poklidnou 
prosbu toho, co si přejeme. 
 Na rozlučkovém turné má tato píseň své 
výsostné místo coby druhý přídavek. Závěr, 
při němž publikum povstává, jako by sku-
tečně šlo o hymnu této země. 

Tomáš Kouba, foto ČTK 

 Žijeme v  zemi paradoxů. Říká se, že 
v politice je možné opravdu vše a já si kladu 
otázku, co nám tedy ještě zbývá k dosažení 
té pomyslné mety k tomu, abychom si všich-
ni řekli: „Už to stačí” nebo „Tohle už bylo přes 
čáru“. Pojďme si tedy krátce shrnout situaci, 
abychom si uvědomili, na čem jsme.
 Hlavou státu je senilní stařec již plně 
závislý na svém vrchním nohsledovi z Haló 
novin, který nám v  pravidelných dávkách 
zajišťuje „popularitu“ (jestli se tomu tak dá 
říkat) v  různých koutech světa. Nejmoc-
nějším člověkem ve  státě je muž zlo-činu, 
chcete-li žlutý baron, dotační magnát nebo 
jednoduše řečeno oligarcha, který se snaží 
na  méně kompetentní občany zapůsobit 
jako hodný taťka co nás všechny vezme 
do  náruče a  zajistí všem blahobyt.  Má to 
ale jeden háček – mnoho lidí stále ještě ne-
pochopilo, že řídit stát jako firmu znamená 
ždímat z  obyčejných lidí co nejvíce peněz. 
Jadrněji řečeno se jedná o  systém padají-
cího trusu.  Nesmíme opomenout církevní 
sféru a s ní věrný Zemanův duplikát: Domi-
nika Duku, který Tomiu Okamurovi posvětil 
jeho nelehkou cestu v boji s větrnými mlýny, 
rozuměj nekřesťanskou migrací. A jako zlatý 
hřeb tu máme dvojnásobného vraha Jiřího 
Kajínka, národního hrdinu, jehož aktuální 
dokument se zálibou baští sta tisíce diváků 
a  kterému chybí už pouze metál od  páně 
Zemana za zásluhy a přínos v oblasti krimi-

nality (jako návdavek k již udělené milosti).
 Suma sumárum, ze země české, která 
kdysi dávno oplývala mlékem a  medem, 
nyní spíše překypuje řepkou a vodkou. A co 
je na tom to nejhorší? Že za tenhle aktuální 
stav si můžeme sami. Jsme to my, kdo svým 
hlasem dostal tyto lidi na mety nejvyšší.
 Vraťme se však k  nedávnému 17. listo-
padu. Když jsem v tento den, zhruba v odpo-
ledních hodinách, procházel Národní třídou, 
vyčetl jsem z  tváří  kolemjdoucích lidí spíše 
obavy, nežli optimismus a  euforii, jak tomu 
bylo před 28 lety. Vždy jsem si říkal, jak je 
vůbec možné, že politická situace u nás je ta-
ková, jaká je, když kolem sebe mám vesměs 
samé lidi stejného nebo podobného názoru. 
A že se nás během 17. listopadu nebo virtu-
álně na  sociálních sítích najdou mraky. Ne-
dávno jsem zhlédl reportáž v  televizi, která 
souvisela s oslavami 17. listopadu. Přišla řeč 
na Horní Stropnici, město relativně nedaleko 
Českých Budějovic, kde komunisté zvítězi-
li na plné čáře a hned za nimi se na dalších 
dvou příčkách hrdě sluní ANO a SPD. Nechci 
nijak urazit obyvatele tohoto města, nelze si 
nevšimnout, když projíždíte touto obcí, jako 
by zamrzla hluboko v  minulosti a  stala se 
skanzenem salámového „socíku“. A  pak mi 
došlo, že takováto obec není, zejména v po-
hraničí, zdaleka jediná. 
 Nebudu z rukávu sypat nějaké otřepané 
fráze, definice nebo poučky ze školy, nicmé-

ně se v  poslední době potvrzuje to, že de-
mokracie je opravdu nejlepší způsob vlády 
z nejhorších. Je to ale jen a pouze o  lidech, 
proto se tomuto systému říká vláda lidu a ta 
zdaleka nespočívá jen v účasti u voleb. Proto 
Vás chci poprosit, abyste se nejen ve  vlast-
ním zájmu zajímali o  politiku a  abyste se 
o ní nebáli mluvit na veřejnosti. Angažujme 
se v politice více, přesvědčujme lidi o správ-
ných úsudcích a  nedovolme, aby snadno 
podléhali líbivým heslům, které nakonec sli-
bovaných třicet stříbrných nevynesou.
 Je sice chválihodné, že se nás v  Praze 
nedávno sešlo tolik, nicméně neusínejme 
na vavřínech a dejme si propříště jako „záva-
zek“ nového svěžího větru brzké prezident-
ské volby. 
 Závěrem bych si dovolil ocitovat Erika 
Taberyho, který nám na  nedávné deba-
tě v  kostele Sv. Rodiny předal jasný vzkaz: 
„Slovenští sousedé v  nedávných volbách 
porazili extremisty zdánlivě jednoduchým 
způsobem, kdy si politici uvědomili, že je 
potřeba se usmířit a doslova táhnout za  je-
den provaz. My pro to můžeme udělat jediné 
a  to volit co možná s  nej-
větší účastí, protože jen 
to spolehlivě zahubí, byť 
ne jednou provždy, extre-
mistickou ideologii.“ Budiž 
nám Slovensko příkladem. 
              Daniel Podroužek
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