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Drazí čtenáři, 
právě se Vám dostalo do rukou nové číslo Vedneměsíčníku. Co s ním? Odložit, položit na 
stůl, předat spolužákovi, recitovat z něj společníkům v kavárně, skrýt se za ním po vyvolání 
ke zkoušení z tak neoblíbeného předmětu, udělat z něj šipku a tím netradičně přivítat ka-
maráda, předat bezdomovci jako prostředek na podpal, použít volného místa na hraní piš-
kvorek. S těmito přístupy jsem se již setkal. Já ale suchopárně doporučuji plátek prolistovat 
a přečíst si vzkazy a články našich studentů.  
 Novinky ze světa Vedneměsíčníku: V tomto roce přinášíme speciální rubriku spojenou 
s výročím vzniku Československé republiky. Začínáme netradičně s oblékáním, jelikož hraje 
u studentů tak důležitou roli. Další událost je spojena s  organizací Fokus, se  kterou jsme 
znovu navázali kontakt (Fokus je občanským sdružením pro pomoc a podporu lidem s du-
ševním onemocněním).
 Přeji hezké počtení a zdravím své krásné spolušéfredaktorky!
 Jan Mojka, šéfredaktor

foto: Tomáš Kouba

O  bezútěšném stavu této novorenesanč-
ní památky se hovoří již dlouhou řadu let. 
Jihočeská metropole má na krku aktuálně 
dva dosud nevyřešené problémy tohoto 
typu. Kromě kulturního domu Slavie totiž 
zápasí ještě s  nedalekou sportovní halou 
a  není divu, že tento boj (jestli je takové 
slovo vůbec na  místě) úspěšně prohrává. 
Město evidentně ani v  jednom případě 
není schopné převzít vůdčí roli, naopak to 
vypadá, že se k celé situaci staví velmi pa-
sivně až rezignovaně. Ale vše hezky po po-
řádku.
 Tyto poněkud klidné vody před lety 
rozvířila kauza spojená s výstavbou kultur-
ního sálu, který by splňoval jak kapacitní, 
tak i  vhodné akustické podmínky. Mnoho 
z nás si jistě vzpomene na projekt Rejnok, 
který se každým dalším dnem zdá být 
čím dál tím více spíš utopií, nežli realitou. 
Starší generace si také vybaví jakýsi návrh 
využití Mariánského náměstí k podobným 
účelům, kde se chystala výstavba divadelní 

budovy. I to však zůstalo pouze na papíře. 
Naději má snad už jen legendární „Armá-
ďák“, pro který existují aktuálně tři varianty 
dalšího postupu. Jestli to bude pouhá re-
konstrukce, protažení domu o šest metrů, 
nebo kompletní dostavba, která předsta-
vuje prodloužení až o 17 metrů, je však stá-
le ve hvězdách.
 Samotný kulturní dům v nedávné době 
zaznamenal několik zásadních momentů. 
Tím prvním je nečekaný konec oblíbeného 
Café klubu Slavie, který spadá pod výkon-
nou dvojici provozovatelů Otty Kovaříka 
s  Petrem Smutným. „Nechceme čekat, jak 
dopadne koncesní řízení, nejistota trvá 
delší dobu,“ vysvětlují. 
 Právě koncesním řízením chce město 
docílit výběru zájemce, který by do 15 let 
dokázal celý objekt zrekonstruovat a nadá-
le provozovat. „Umožní to, aby si nájemce 
upravil dům podle svého. Připadá nám 
tato cesta výhodnější než třeba prodej bu-
dovy nebo oprava za  vlastní prostředky,“ 

vysvětluje českobudějovickému deníku 
náměstek primátora Petr Podhola (ČSSD). 
Známy jsou zatím tři subjekty, které o Slavii 
jeví zájem, jedním z nich je například čes-
kobudějovický podnikatel Jan Nedvěd se 
svou společností MANE holding. I zde tedy  
můžeme vidět, jak si nad osudem kul- 
turního stánku město takříkajíc „myje ruce“. 
 Zatím bylo schopno v  roce 2013 in-
vestovat pouze částku potřebnou pro 
urychlenou opravu velmi zchátralého 
krovu. Tehdejší vedení ale argumentovalo 
nevyjasněným osudem projektu Rejnoka. 
Rejnok je ale už pár let evidentně u  ledu 
a  současní radní z  těch původních třech 
variant rekonstrukce za ta léta u vesla ne-
vybrali ani jednu, namísto toho se rozhodli 
jít cestou již zmíněného koncesního řízení 
a přehodit odpovědnost za městský maje-
tek na někoho jiného.
 Takovéto přešlapování na  místě může 
být ale pro Slavii osudné. Každému jejímu 
návštěvníkovi snad dojde, že budova ani 

zdaleka není v pořádku. Sám prostor znám 
i z pozice účinkujícího a mohu potvrdit, že 
velká část běžně přístupných míst je v na-
prosto neakceptovatelném stavu (úmyslně 
užívám eufemismus), nemluvě o  zázemí 
pro hudebníky, které je na tom snad ještě 
hůře. Pamětníci nám mohou dosvědčit, že 
macešsky se město k tomuto domu chová 
už celá desetiletí, protože od  dob jejich 
dětství se objekt nijak nezměnil, zejména 
co se týče jeho interiéru. 
 Dalším kuriózním bodem tohoto pří-
padu jsou poněkud nesmyslné finanč-
ní operace, které se kolem objektu točí. 
Zvláště bizarním krokem je objednávka 
poradenství za  horentní sumu 1,15 mili-
ónu korun. „To je o  celých 300 tisíc korun 
více, než město dalo za zpracování celého 
strategického plánu jihočeské metropole 
na  10 let dopředu. Takové jednání dob-
ře vypovídá o  tom, na  co klade současná 
rada důraz,“ kritizuje  Tomáš Trantina (TOP 
09), který dění kolem Slavie dlouhodobě 

sleduje. Podle jeho názoru by město mělo 
být schopné utáhnout rekonstrukci ze své 
kasy, jelikož má k  dispozici dostatečné 
množství prostředků – a  i  kdyby si na  ta-
kovou investici mělo půjčit, nijak by ho to 
finančně nezruinovalo. Vedení města je ale 
evidentně jiného názoru, nicméně svým 
aktuálním jednáním maximálně docílí vy-
tvoření ideální líhně pro různé machinace. 
Pár „expertů“ s  takovými úmysly tu jistě 
máme. Ale nepředbíhejme.
 Otázku, jaký tedy bude  osud této his-
torické stavby, je zatím evidentně nemož-
né zodpovědět. Každopádně bych rád za-
registroval větší snahu a  pečlivost vedení 
města, protože ta zbytečně promarněná 
léta plná neustálého čekání na „něco“ zjev-
ně budově nesvědčí. Nechci na  závěr při-
volávat smůlu, nicméně nerad bych se do-
čkal momentu, kdy se z té původně krásné 
Slavie stane vybydlený objekt, o který pak 
budou jevit zájem tak akorát squatteři…

Daniel Podroužek, foto: archiv Slavie

Jak to bylo, je a bude s Budějovickou Slavií?
Jedna z ikonických staveb jihočeského krajského města. Spolkový a kulturní dům Slavie během 145 let své existence prožil opravdu hodně. Kromě toho, že vystřídal mnoho majitelů i názvů, ustál i obě 
světové války, vládu komunistů a ničivou povodeň z roku 2002. Otázkou však zůstává, jestli tato budova přečká i neustálou ignoraci a nezájem ze strany města.

Již pošesté se studentské síly spojily 
a na svátek zamilovaných darovaly 
společně s krví i trochu té mezilidské 
lásky.

Cílem studentského Krvebraní je vnést 
do obecného podvědomí myšlenku da-
rování krve a zvýšit tak počet prvodárců 
českobudějovické nemocnice. Na  cel-
kové realizaci projektu s podílí Budějo-
vický Majáles, Nemocnice České Budě-
jovice, Český červený kříž ale i samotný 
Jihočeský kraj. Karolína Krupauerová, 
organizátorka Majálesu a  Krvebraní, 
popisuje, proč jí na  samotné akci tak 
záleží: „Chceme mladým lidem ukázat, 
že je spousta možností, jak mohou být 
prospěšní svému okolí a  jedna z  nich 
je právě darování krve. Stačí chvíle 
na transfuzním oddělení a někomu tím 
můžete zachránit celý život. To rozhod-
ně stojí za to.“
 Dárce dostane také svačinu, plac-
ku Krvebraní a omluvenku na celý den. 
Navíc jeden z  hrdinů může dokonce 

vyhrát poukaz do  Templu v  hodnotě 
až 4000 Kč. Darovat s Krvebraním máte 
šanci až do konce května. Tak svou šanci 

na  dobrý skutek nepropásněte a  pro-
měňte svou krev v radost!

Adéla Hodianková, foto: Jakub Zeman

Literatura bude žít i letos
Již popáté v Českých Budějovicích ožije literatura díky festivalu Literatura žije!, který 
se letos bude konat mezi 25. a 27. dubnem. Hlavní stan bude jako již tradičně stát 
na náměstí Přemysla Otakara II., kam si kolemjdoucí budou moci přijít prohlédnout 
knihy a libovolnou z nich si odnést.
 Organizátoři festivalu Literatura žije! doufají, že akce obyvatelům města přinese 
nové zážitky – stejně jako to podle nich má dělat literatura. Aby lidem dokázali, že je 
opravdu zajímavá a potřebná, budou se během těchto tří dnů konat autorská čtení 
v kavárně Měsíc ve dne i v ulicích, pro děti budou připraveny workshopy a různé 
kvízy a Budějčáci se budou setkávat s poezií na různých místech – od cestiček v par-
ku po veršovaná hlášení v MHD. 
 Konkrétní program bude k dispozici na Facebooku pod událostí „Festival Litera-
tura žije! 2018“.w Martina Mašková

Studentské krvebraní či zkouška charakteru?
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Již brzy, konkrétně v  termínu 19.–23. 
března se České Budějovice a  s  nimi 
i  dalších 37 měst po  celé zemi opět 
po roce dočkají festivalu Jeden svět. Le-
tošním jubilejním ročníkem vstupuje už 
do „dospěláckého“ věku. A je rozhodně 
co slavit. Během dvou desítek let vyrostl 
v největší dokumentární filmový festival 
s tematikou lidských práv na světě.
Festival pořádá společnost Člověk v tís-
ni a  mezi jeho hlavní témata patří lid-
ská práva a  jejich porušování, politické 
kauzy, rozvojová témata, otázky sociální 
i enviromentální. 
 Tentokrát se bude festival věnovat 
především dezinformacím a  mediální 
manipulaci, které jsou podle pořadatelů 
jedním z  největších problémů součas-
ného světa. Život v  informačním věku 
totiž na člověka klade vysoké nároky – 
rozlišovat, co je pravda a co není, sdílet, 
komentovat, mít názor. A nejen počíta-
čový systém, ale i celá naše společnost 
čas od času potřebujeme „aktualizovat“.
„Zvykli jsme si volit jednoduchá a líbivá 
řešení a  jednat pod vlivem emocí. Prá-
vě zjitřené emoce ve  společnosti jsou 
živnou půdou pro populisty, kteří sami 
sebe označují za  bojovníky vůči systé-
mu, jenž považují za  překonaný,“ říká 
ředitel festivalu Ondřej Kamenický a do-
dává: „Chceme, aby si diváci a  divačky 
návštěvou kina mohli dovolit něco, 
na  co v  každodenním životě plném 
(dez)infromací ze sociálních sítí není 
čas. Zpomalit a v klidu si vytvořit názor 

na  konkrétní téma, podívat se na  věci 
z  různých úhlů pohledu a  zasadit si je 
do kontextu.“  
 Vybírat si budou moci diváci z více 
než 110 filmů. Objeví se i  několik no-
vých kategorií, úplnou novinkou je tře-
ba „Americana“ zaměřená na  Donalda 
Trumpa, rasovou nesnášenlivost či prá-
va indiánů. O problematice migrace se 
dozvíte díky kategorii „Eurodrom“ a po-
slední – pro mě samotnou snad i  nej-
zajímavější – bude kategorie „Za  hori-
zontem“, jež se věnuje zemím od  nás 
na hony vzdáleným a odkrývá i  lokální 
problémy komunit. 
 Novoty se ale netýkají jen tematic-
kých kategorií, ale samotné koncepce. 
Čeká nás „Talking Cinema“, tedy „Mluví-
cí kino“, pokud bychom se chtěli zbavit 
rozšířeného „anglicismu“. Tato novinka 
nahradí bývalé debaty s diváky a místo 
toho se na scéně objeví několik odbor-
níků, novinářů a  novinářek, kteří mají 
k  tématům, co říci. Ti buďto dostanou 
příležitost k  vlastní kratší přednášce 
nebo se utkají v duelu. Tak tomu bude 
bohužel pouze v  Praze. V  regionech je 
tradičně nouze o  osobnosti se zkuše-
nostmi s  takovým množstvím rozlič-
ných témat, které festival nabízí. 
 Ať se už na festival vydáte jako stu-
denti, v  rámci dopolední a  odpolední 
produkce určené školám, nebo diváci 
večerního programu, letošní nadílka fil-
mů je mimořádně bohatá. 

Eliška Valentová

Neustále se obměňují nejen používané 
látky, materiály, ale i  tvary a  barvy ob-
lečení a obuvi, v nichž se často odrážejí 
požadavky doby a  postoj společnosti 
k okolnímu světu. V tomto článku bych 
rád uvedl některé módní trendy, které 
doprovázely rok 2017 a  jejichž vliv be-
zesporu přesáhne i do letošního roku.

Z  rodinného grilování rovnou na  pře-
hlídková mola
Tato pro někoho naprosto nepochopi-
telná móda velmi robustních a na první 
pohled starých, prošlapaných tenisek 
s  přezdívkou „Dad Shoes“ odstarto-
vala na  jaře minulého roku. Charakte-
ristické jsou i  často nehezké barevné 
variace, které ale při dobré kombinaci 
s  ostatním oblečením dokážou vytvo-
řit harmonickou a  esteticky vyhovující 
podívanou. Za  zmínku rozhodně stojí 
model „Balenciaga Triple S  Sneakers“, 
jehož vydání tento trend odstartoval, 
dále „Yeezy Wave Runner 700“, „Raf Si-
mons Ozweego“ nebo tenisky modelu 
„Apollo“ od luxusní značky Gucci. Ty by 
měly být na trh uvedeny letos.

Móda jako ze stavby
Trend, který se ponese celým rokem 
2018. Workwear. Jde o  kousky inspiro-
vané průmyslem a industrializací s velmi 
surovým vzhledem. Výjimkou nejsou vý-
razné švy, použití stahovacích pásek, ne-
výrazných, často zašle vypadajících ba-
rev a  kurtny místo opasků. Výhodou je 

relativně nízká cena, funkčnost a vysoká 
odolnost. Velmi významnou osobností 
této oblasti je návrhář Virgil Abloh, jenž 
prorazil svou spoluprací se značku Off 
White. Podobný odraz průmyslu je vel-
mi markantně znát i v moderním umění.

Sportem ke zdraví
Není tajemstvím, že rok 2018 je rokem 
sportu. Zimní olympijské hry v Pchjong-
čchangu a fotbalový šampionát v Rusku 
jsou inspirací i pro návrháře. Celý boom 
odstartoval návrhář Gosha Rubchinskyi 
se svou zimní kolekcí pro rok 2017 a let-
ní kolekcí pro letošek ve  spolupráci se 
světovou značkou Adidas. Spolupráce 
bude symbolicky ukončena prvním 
výkopem na  fotbalovém mistrovství. 
Velkým tahákem jsou dresy rozličných 
sportovních týmů, bundy s  čerstvým 
sportovním nádechem i  sportovní 
značky jako Kappa či Fila, o nichž nebylo 
delší dobu slyšet.
 Pro tento rok budou charakteri-
stické méně výrazné barvy. Zdánlivý 
nedostatek se budou návrháři snažit 
kompenzovat zajímavými a neobvyklý-
mi střihy.
 Myslím si, že rok 2018 bude rokem 
v módě revolučním a sám se moc těším, 
co nového přinese. Na  přehlídkových 
molech se totiž začíná rýsovat styl, který 
by mohl být pro naši dobu charakteris-
tickým, stejně jako žakety pro První re-
publiku.

Tomáš Knap, foto: vman.com

Jeden svět slaví dvacáté narozeniny

Nosíš kurtnu kolem pasu? máš styl!
I  člověk, který zájem o  styl oblečení projeví jen tehdy, když zavítá společně  
s celou svou rodinou na nákup do velkého obchodního centra, aby v září ve škole 
nevypadal tak zdecimovaně jako jeho vůle k  dalšímu studiu po  písemce z  ma-
tematiky, musí uznat, že móda se pohybuje kupředu rychlostí blesku, a to vždy 
velmi zajímavým a především odlišným směrem.

Jen 43,8 % mladých Čechů mezi  
18. a 24. rokem věku považuje členství 
v EU za dobrou věc, 20,6 % s členstvím 
v  EU nesouhlasí a  35,6 % je to jedno.  
Daleko větší podporu ze zemí Visegrad-
ské čtyřky má členství na  Slovensku, 
49,2 %, v  Maďarsku, 60,7 %, a  nejvíce 
pak v  Polsku, tam podporuje členství 
v EU až 74,7 % mladých Poláků, aspoň 
podle aktuálního průzkumu GLOBSEC 
Policy Institute.
 To je jeden z  důvodů, proč při své 
návštěvě Jihočeského kraje europosla-
nec Jiří Pospíšil navštívil Biskupské gym-
názium a Gymnázium Český Krumlov. 
„Vyrazil jsem především za  studen-
ty gymnázií a  středních škol, kterým 
přednáším a debatuji s nimi o Evropské 
unii a Evropském parlamentu. Považuji 
za strašně důležité, aby mladí lidé slyšeli 
důvody, proč jsme součástí evropské in-
tegrace a jak Evropská unie vlastně fun-
guje,“ řekl studentům Jiří Pospíšil.
 Ústředním tématem besedy se pro-
to staly důsledky Czechxitu, ke kterému 
může dojít vypsáním referenda o  setr-
vání v EU, na které tlačí SPD a podporuje 
ho i prezident Miloš Zeman.
 „Není pravdou, že dokážeme vyjed-
nat v  rámci ‚czechxitu‘ lepší podmín-
ky s  EU, jak nám tvrdí někteří politici. 
Na dohodu musí být vždy dva. Musíme 
si uvědomit, že členské země nemají 
důvod vycházet vstříc vystupujícím ze-
mím a  umožnit, aby si ponechaly jen 
výhody bez závazků,“ zdůraznil europo-
slanec.

 Hodně se podle něj podceňuje, že 
hlavní důvod vzniku evropské integra-
ce bylo zachování míru v Evropě. „A to 
se podařilo naplnit beze zbytku,“ dodal 
předseda TOP 09.
 Pak došlo na  diskuzi, jaké by byly 
následky Czechxitu. „Hrozil by nám 
příklon k Rusku a Číně a tím i ohrožení 
demokracie v  naší zemi,“ uvedl jeden 
ze studentů. „Znamenalo by to pro nás 
ekonomické problémy, nejvíce obcho-
dujeme se zeměmi EU,“ poznamenal 

další. „Museli bychom si platit za studi-
um na evropských univerzitách,“ zazně-
lo také z publika.
 Bohužel těm, kteří odmítají členství 
v EU, nahrává fakt, že Evropská komise 
nás za  neplnění migračních kvót chce 
dát k  Evropskému soudu. „Přeci když 
máme spor, nemůžeme ho řešit tím, že 
ty, kteří nesouhlasí, dáme hned k  sou-
du. Je třeba vést politické jednání,“ do-
dal europoslanec Jiří Pospíšil.

Simona Eiblová, foto: Tomáš Kouba

Prospěje nám Czechxit?

Jak se nám žilo za První republiky
Už jen 492 Čechů může říci, že si pamatuje První republiku. V rámci oslav stého výročí jejího narození 
vám proto budeme přinášet sérii článků, které vám přiblíží, jak se tehdy žilo. A začínáme oblékáním.

Jak šaty dělají člověka 
a on v nich tvoří dějiny
Proč úvodní sérii článků srovnávají-
cích, jak se žilo před sto lety a jak se 
žije dnes ke  stému výročí založení 
našeho státu, odstartujeme zrovna 
oblékáním? Československo ve  20. 
letech minulého století patřilo k tex-
tilním velmocem. Značky jako Baťa, 
Tonak či  ASO dokazovaly, že Češi 
mají „zlaté ručičky“ i  v  pařížských 
módních domech. A uznání přicháze-
lo i ze zámoří. 

ak se tedy oblékali naši předkové před 
100 lety? Móda předválečného Česko-
slovenska byla stejně rozmanitá, jako 
československé obyvatelstvo. Jejím 
hlavním znakem je emancipace žen, 
jednoduchost a  praktičnost, což doba 
do značné míry vyžadovala. Prvorepub-
liková móda byla elegantní, nikoli však 
okázalá – žádné výrazné barvy ani šper-
ky. Populárními materiály jsou flanel, 
šifon či krepdešín. Důsledkem emanci-
pace se z  ženského oblékání zcela vy-
trácí ženskost a smyslnost. Do ženských 
šatníků pronikají prvky z toho mužské-
ho – kravaty, saka a  v  neposlední řadě 
kalhoty. Šaty se ale nosí stále, ne však 
v  takové míře jako před válkou. U  žen 
byly ve 20. letech velmi oblíbené sukně 
do  půli lýtek, ve  30. letech pak sukně 
dlouhé. Ženy si často záměrně „znevi-
ditelňují“ pas, boky a  ňadra. S  přícho-
dem 30. let a hospodářské krize jakoby 
pominula veškerá nuda v oblékání z 20. 
let. Elegance a krása se opět vrací. Ženy 
si často nechávaly přešívat své staré 
šaty, aby vypadaly jako nové. Docílily 
toho pomocí límečků, vsadků, vesti-
ček a halenek. Oproti 20. letům byla ta 
30. neporovnatelně komplikovanější 
nejen v  módě, ale i  politické situaci. 
Nezbytnou součástí každé dámy byly 
rukavičky, které se nesundávaly při 
žádné příležitosti. Emancipované ženy 

stále provokovaly kostýmy s kalhotami. 
A protože prvorepublikové ženy žily ak-
tivně, povinnou součástí šatníku bylo 
též oblečení sportovně laděné. Mezi 
ženy udávající směr módy u nás patřily 
Lída Baarová a Adina Mandlová.
 Mužská móda zprvu dlouho nepocí-
tila změnu. Střih oděvu se neměnil, to se 
však nedá říci o materiálu. Nový životní 
styl způsobil, že mladší generace ve 30. 
letech polevuje ve formálnosti a přiklá-
ní se spíše k  pohodlí. Nosily se košile 
s měkkým límcem a obleky s volnějším 
střihem. Starší generace však stále zů-
stávala u černých žaketů, vest, pruhova-
ných kalhot, košil s připínacími tuhými 
límečky a bot zdobených psími dečka-
mi. V šatníku prvorepublikového muže 
nesměly chybět prvky jako klobouk, 
rukavice, kravaty či vestičky. Jejich ba-
revnou kombinaci určovala příležitost, 
na kterou si je dotyčný bral. Pro bezrad-
né pány existovalo mnoho časopisů pro 
inspiraci. Je velmi zajímavé, že pánové 
v  Česku se nechali inspirovat módou 
z  Anglie, naopak ti slovenští se spíše 
přikláněli k Vídni. Jedním z nejpopulár-
nějších vzorů byl proužek. To se proje-
vilo hlavně na volnočasovém oblečení. 
Povinností byly též safari košile, roláky, 
svetry, kárované podkolenky a pro tuto 

dobu tak charakteristické pumpky.
 Ne nadarmo vzniklo rčení „Za muže 
mluví auto, za  ženu šaty, boty hovoří 
za  oba“. Obuvnické manufaktury u  nás 
vznikaly již od poloviny 19. století. Mezi 
nejvýznamnější obuvnické velmoci 
světa jsme se zařadili hlavně díky firmě 
Tomáše Bati. Ta šila obuv pro každou 
příležitost za  přijatelné ceny. Vyráběly 
se boty nenáročné, určené pro kaž-
dou příležitost, na  vycházky, do  práce 
i na sport. Na začátku dvacátých let se 
začínaly používat nové materiály jako 
třeba guma. Z ní se vyráběly například 
galoše, gumáky, koupací obuv nebo 
sportovní obuv s  pryžovou podešví. 
Zatímco ženy si oblíbily lodičky a polo-
botky, muži preferovali šněrovací a kot-
níkovou obuv. Pro představu, v té době 
se boty daly sehnat již od 19 Kč. Důsled-
kem rozvoje sportovních klubů, jako 
byl třeba Sokol, vzniká velké množství 
sportovní obuvi – cvičky, ale i brusle či 
lyžařská obuv.
 Co se ale určitě za  těch 100 let ne-
změnilo, je velký vliv společenských 
ikon na  oblékání. Zatímco však dříve 
udávaly styl ty jazzové, například Jaro-
slav Ježek, dnes je to třeba hip-hop.

Tomáš Knap, 
foto: kniha Móda olomouckých salonů
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NezNámá místa českobudějovického okolí

Zámek v Ostrolovském Újezdu
Ostrolovský Újezd je menší obcí neda-
leko Borovan. Když budete někdy chtít 
jet do  Trocnova na  Žižkův památník, 
tak co by kamenem dohodil se nalézá 
zmíněná obec. Nemusíte tedy vidět 
jen kamenného Žižku kousek od jeho 
dvorce, ale i  místa, která se v  okolí 
nabízejí. I  my jsme se rozhodli, že si 
svůj výlet zpestříme návštěvou Ost-
rolovského Újezda. Renesanční tvrz, 
o které tu píši, pochází z konce 16. stol. 
Byla barokně přestavěna počátkem 
18. stol. na  zámek, později rozšířena 

a upravena na školu, od r. 2002 přešla 
do  soukromého vlastnictví a  prošla 
rekonstrukcí. Náleží k  ní i  špýchar z  r. 
1711. Celkově Ostrolovský Újezd stojí 
celkem za  vidění. Koho by tamní pa-
mátka neuspokojila, může se vydat 
za  nedalekým svědectvím moderních 
českých dějin, bunkrem lehkého opev-
nění tzv. řopík Jedovary. A  nejen to. 
Kousek odtud najdete v  lese i  tvrziště 
Újezdec. Doporučuji vám, nezůstávej-
te jen na místech, která jsou známá i ta 
neznámá stojí za vidění. 

Tentokrát vyrazíme na  výlet v  dosahu 
MHD. Vystoupíme na Borku, kde začíná 
náš okruh a zároveň i končí. Celkově se 
vejde do  20 km. Na  konečné čísla 2 se 
chytneme zelené turistické značky a ta 
nás povede pod nově dostavěnou čás-
tí dálnice ke střelnici. Zde si musíte dát 
pozor a  odbočit na  horší z  cest kolem 
plotu. Je tam však velká zelená turistic-
ká značka, která se nedá přehlédnout. 
První polovina cesty do  Červeného 
Újezdce vede částečně po  asfaltu, čás-
tečně po lesních cestách, které jsou leh-
ce rozježděné traktorem. Místy je třeba 
dávat dobrý pozor. Značka není vždy 
tak častá, naštěstí chybí spíše na  pře-
hlednějších částech cesty. Možná je to 
i  tím, že les je po  čerstvé prořezávce. 
Ráda bych vás připravila na to, že poté, 
co vyjdete asi 1,5 km od  Červeného 
Újezdce z  lesa, je cesta nejméně udr-
žovaná. Za  to zde uvidíte černouhelný 

důl Etna. Zelená značka vás provede 
Červeným Újezdem, kde vás na  návsi 
přivítá malý úhledný kostelík. A za obcí 
přes les dál do  obec Jelmo, za  kterou  
stojí kamenná kaplička. Zde máte dvě 
možnosti: buď nadále po  zelené, nebo 
si cestu prodloužit o prohlídku Libniče, 
kam značka sice nevede, ale vzhledem 
k  tomu, že z  Jelma tam vede asfalt-
ka, nemáte, jak zabloudit. Přes Libnič, 
kde se nachází další malebný kostelík 
a úhledná náves, jdete stále rovně a ne-
zabočujte na České Budějovice. Dál ná-
sledujte asfaltka, cestou objevíte turis-
tické posezení a pak dojdete až k místu, 
kde se znovu setkáte se značkou. Odtud 
už cesta vede zas zpátky na Borek. Nej-
lepší na celém okruhu je, že nepotkáte 
moc lidí, máte pocit, že ta krajina je tam 
jen a jen pro vás.

Text a foto: Jitka Stojanová

Okruh přes Mojský les

Místo romantické večeře (je 14. února), 
vcházím do  přeplněné místnosti, kde 
ale panuje velmi přátelská atmosféra. 
Tuto místnost by naši prarodiče nazvali 
doupětem, ano jsem ve Velbloudu, kde 
se koná už po  několikáté Slam poetry. 
Pro ty, kdo nejsou ještě zasvěceni, co to 
vlastně Slam poetry je, tak tady krátké 
vysvětlení: člověk, či nějaký živý tvor, 
(který umí mluvit), si stoupne na pódi-
um a  recituje, či vypráví nějakou svou 
poezie, tu si buď může předem připra-
vit, či vymýšlet rovnou na  pódiu a  má 
na to omezenou dobu - tři minuty.
 Do  tohoto vystoupení se přihlásilo 

sedm soutěžících, většina z  nich není 
z  Českých Budějovic a  okolí, jenom je-
den odvážlivec Jáchym Ř. se odhodlal 
vystoupit před svými přáteli a  zaim-
provizoval. Porotu tvoří diváci, kteří se 
přihlásili o  papíry, na  kterých jsou na-
psané body od  jedné do  devíti (devět 
je maximum) a  po  každém vystoupení 
ohodnotí soutěžícího. Tuto soutěž vy-
hrál kluk s přezdívkou Tukan, který měl 
vítězný přídavek, kde zrýmoval několik 
sloganů z reklam a já ukradnu jeho po-
slední větu a ukončím tím tento článek 
- Mattoni už není.

Natálie Ledajaksová

SLam Poetry

je nejnovější publikace z  ediční řady 
„Seidelova Šumava“. O její sepsání se za-
sadili Zdena Mrázková, Jindřich Špinar 
a Petr Hudičák, kteří v minulosti napsali 
například úspěšnou knihu „Lipno – kra-
jina pod hladinou“, jež vypráví příběhy 
vesnic a  měst zatopených lipenskou 
přehradou. 
 V prvních kapitolách nové knihy se 
seznámíte se stručnými dějinami Foto-
ateliéru Seidel a se šumavskou dynastií 
Paleczků. Celou knihou prostupuje jako 
jakási spojnice mezi všemi použitými 
fotografiemi a  příběhy lyžařská odysea 
bratranců Paleczkových. Ti v  roce 1923 
s  přeplněnými tornami, fotoaparáty 
a  všemožným fotografickým příslušen-
stvím prošli na lyžích Šumavu od Černé 
v  Pošumaví, přes Bučinu, až po  Želez-
nou Rudu.
 Tato třináct dní a  zhruba dvě stě 
kilometrů dlouhá cesta, jež byla peč-
livě zaznamenána do  deníku jedním 
z oněch lyžařů, je v knize prošpikována 
fotografiemi úchvatné zimní Šumavy 
a spoustou příběhů tamních obyvatel.
 Z deníku Otto Paleczka: 
„V té době nebyly ještě nijaké filmové ka-
mery, ale jen těžké dřevěné aparáty s ne-

foremnými kazetami, do nichž se vkládaly 
skleněné desky… 
…Aparát s  bezpodmínečně nezbytným 
stativem ze dřeva a se sadami čoček pro 
objektiv přístroje nesl můj bratranec…
…Větší nárazy a pády jsme si nemohli do-
volit, neboť by se přitom leccos z bagáže 
proměnilo na změť trosek a střepů…

…Na Bučinu jsme dorazili k smrti unavení 
a přenocovali jsme tam v jednom z míst-
ních stavení. Domácí byli velice zvědaví 
a ptali se nás, co při takové sněhové nadíl-
ce tu na  horách hledáme. Stařenka nám 
řekla jistě po  pravdě, že ještě neviděla 
vlak…“

Text a foto: Lubor Mrázek

Pokud jste se někdy minulý rok prochá-
zeli po chodbách BiGy, nemohli jste pře-
hlédnout modré plakátky s  nápisem „No 
popcorne“. Zvali na studentské promítání, 
které pořádal zdejší filmový klub „Nový 
obzor“ v  čele s  Janem Mojkou (součas-
ný šéfredaktor VDM). Každý čtvrtrok se 
na  škole pořádalo promítání dokumen-
tárního filmu z  databáze Jednoho světa 
na školách, a to na téma mediální výcho-
vy, problémů moderního světa nebo tře-
ba československých dějin. 
 V  rámci promítání organizátoři také 
zvali hosty, kteří měli kratší přednášku 
k dané problematice. Kromě školy se jed-
nou studentům podařilo zorganizovat 
promítání i na školním výletě v Chorvat-
sku. 

 Bohužel, Honza i ostatní z klubu letos 
maturují, a tak se po roce museli promítá-

ní vzdát. Podařilo se jim ale najít nástupce 
z  mladších tříd, kteří od  nich studentský 
klub převzali. Již letos se tak můžeme těšit 
na další promítání dokumentárních filmů 
na různá témata, nebo na zajímavé hosty. 
Nicméně Honzovi i všem ostatním určitě 
patří veliké poděkování za  jejich aktivi-
tu a  rozšiřování obzorů jejich spolužáků 
a  kamarádů. Spousta studentů si jejich 
akce určitě užila.
 Klub má také svou facebookovou 
stránku s názvem „Nový obzor“, kterou ur-
čitě stojí za to sledovat. Můžete na ní najít 
fotky z  dřívějších akcí a  samozřejmě zde 
budou i  informace ohledně budoucích 
promítání.

Lukáš Hypša, 
grafika: Johanka Kříhová

Několik čísel nazpátek jsme vás sezná-
mili s  horkou budějovickou novinkou 
– Vlnnou, kavárnou na  vodě. Tentokrát 
přinášíme pohled do  podniku poněkud 
tradičnějšího, který se hodí třeba pro ty, 
kteří mají při své kávě raději pevnou půdu 
pod nohama. Tato kavárna, která je doce-
la nenápadně ukrytá vedle koncertní síně 
Otakara Jeremiáše, se otevřela teprve 
v  létě, ale již si stačila vybudovat docela 
obstojnou reputaci. Na  své si tu přijde 
opravdu každý. Je jedno, jestli přicházíte 
na  snídani v  podobě míchaných vajíček 
doplněných freshem, nebo si jdete jen tak 
sednout s přáteli na dobrou kávu či snad 
horkou čokoládu. Šanci tu nemá ani od-
polední akutní hlad, můžete ho totiž za-
hnat třeba polévkou nebo pannini. Ceny 
jsou však až příliš vysoké (přinejmenším 
na  studentské poměry). To, co ale dělá 
kavárnu tak jedinečnou, je hlavně ne-

všední interiér. Abych ale jen nechválila, 
obsluha je sice velmi milá a příjemná, má 
však tendence na vás zapomínat. Sečteno  

podtrženo, Dallmayr café & bar ode mě 
dostává 7/10.

Jitka Řehořová, foto: Tomáš Kouba

Zápisník kavárenského povaleče: dallmayr café & bar

Nový oBzor v Novém PLášti

šumava – krajina pod sněhem



Druhým letošním projektem Domu 
umění v  Českých Budějovicích je vý-
stava spojená se jménem Daniel Pitín. 
Tento již etablovaný umělec prošel 
dlouhým vývojem. Natáčel filmy, or-
ganizoval festival digitálního filmu 
nebo se živil jako pódiový kameraman. 
Časem se dostal ke  tvorbě drobných 
animací, které přestřihával a  digitálně 
upravoval do  příběhů. V  nich pracoval 
s transformací malby do filmu. Vytvářel 

tak nový kontext jinou formou zpraco-
vání.
 Téma vytrhávání věcí z původního 
scénáře a  jejich přenášení do  situace 
nové je spjato i  s  dalším umělcovým 
vývojem. Nyní ale volí opačný postup. 
Ve  svých obrazech zkoumá možnosti 
malby tím, že do ní vrývá filmové scé-
ny. Takto tvoří příběhy, které nemůže 
divák (a  možná ani sám autor) s  jisto-
tou číst. Dochází k  znatelnému naru-
šení a vzniká tak napětí mezi tím, kolik 
toho vidíme a  tím, co naopak zůstává 
skryto.
 Podstatnou složkou Pitínovy tvorby 
je architektura. Propojení architektury 
a  filmu nachází Pitín v  kulisách, které 
jsou umělcovým důležitým námětem. 
Pro tuto výstavu s názvem Broken Win-
dows převzal prostředí z  kultovního 
filmu Okno do dvora britského režiséra 
Alfreda Hitchcocka.

Jan Mojka, foto: artsy.net
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Jan Jerhot je vysokoškolák z Českých Bu-
dějovic, který letos začíná magisterské 
studium na Matfyzu. Není to však jen tak 
ledajaký „matfyzák“. Už na  škole se mu 
totiž podařilo dostat se do  jedné z  nej-
prestižnějších fyzikální laboratoří na svě-
tě, do  CERNu. Co ho vedlo k  tomu stát 
se výzkumníkem? Jak vypadá studium 
na Matfyzu a co obnáší účast na projektu 
v CERNu? Nejen to vám poodhalíme v na-
šem rozhovoru.
Jakou střední školu jsi vystudoval a kam tě 
to táhlo?
Vždycky jsem byl hodně zvědavý. Také jsem 
se rád koukal na  věci z  širší perspektivy, ale 
ano, už od mala jsem tíhnul k abstraktnějším 
věcem. Nicméně později záleželo především 
na  tom, na  jakého učitele jsem u  daného 
předmětu narazil. Po základce jsem šel na sla-
boproudou elektrotechniku na průmyslovku 
v Dukelské ulici. První rok byl na mě místy 
trochu techničtější, až mě na chvíli zamrzelo, 
že jsem nešel na gympl. Nakonec jsem si to 
vrchovatě vynahradil v dalších ročnících. 
V čem se tvé studium změnilo, co tě nakonec 
začalo bavit?
S  matikou postupně přibývala také teorie, 
a  nakonec i  slušná dávka informatiky. Pro 
hodně lidí to zní překvapivě, ale ve výsledku 
mi ta škola hodně pomohla potom na Mat-
fyzu, a  to například zrovna s  matematikou. 
Jinak už na střední jsem se účastnil několika 
menších projektů, jakými byly Týden vědy 
na FJFI (ČVUT), či Jaderná maturita v Temelí-
ně. Absolvoval jsem i stáž ve Finsku, která se 
mi nakonec i hodila pro část maturitní práce.
Proč jsi šel zrovna na Matfyz? 
Jít na  Matfyz mě napadlo už v  deváté třídě 
na  základce, kde jsem měl konečně štěstí 
na skvělou fyzikářku. Jasná volba to ale neby-
la, na střední jsem přemýšlel i o humanitních 
nebo uměleckých školách a  dodnes trochu 
lituji, že jsem to nějak neskloubil dohromady. 

Nicméně matematiku a fyziku dnes také vní-
mám trochu umělecky. Dřív jsem se tomuto 
pohledu vyučujících na  filozofických před-
náškách sám smál, ale to, co je dnes za rov-
nicemi, už často ani na papír nebo filmovou 
pásku nedáte. Jednoduše tomu chybí dimen-
ze. Ale i malování v hlavě ve vyšších dimen-
zích je zpočátku zkrátka neintuitivní. Tu krásu 
oceníte až později a po pár letech vás překva-
pí, že ve vyšších dimenzích jste vlastně doma 
a dá se tam neuvěřitelně elegantně pracovat. 
Jaké byly přijímačky?
Co se přijímaček týče, tak mám štěstí, že pa-
třím do populačně slabé generace, takže se 
přijímačky nekonaly. Kdyby tomu tak neby-
lo, tak těžko říct, kde dnes studuji, či pracuji. 
Já bych se se svými známkami těžko někam 
dostával.
Jaké je studium na  Matfyzu, splnila se tvá 
očekávání? 
Raději moc očekávání nemívám, obrázek 
si skládám postupně. Nicméně dostala se 
ke  mně při výběru vysoké školy informace, 
že na Matfyzu na rozdíl od jiných škol panuje 
takové rodinné prostředí a studium je hodně 
individuálně zaměřené. Troufám si říct, že to 
rozhodlo. Splnilo se to do  puntíku a  nikdy 
bych neměnil, i když každý, kdo přijde na vy-
sokou, je ze začátku trochu vyjukaný. 
Je Matfyz opravdu tak těžká škola, jak se 
o ní říká?
Určitě je to svým způsobem těžká škola s vel-
kou úmrtností v prváku, kde přichází slavná 
věta ‚Zapomeňte, co jste se doteď naučili, 
protože je to pravděpodobně blbě‘. Matika se 
v podstatě učí od základu znovu, abstraktně 
a jak jsem říkal, chvíli to trvá, než si na to hlava 
zvykne. Stojí to ale za to a často říkám, že kdo 
z té školy neodejde, ten ji dodělá. Byl bych ale 
rád, kdyby se o  ní spíš mluvilo jako o škole, 
kde jsou studenti a  učitelé spíše kolegové, 
což je ostatně ve vyšších ročnících i pravda. 

Řekne vám to mnohem víc, než když jedno-
duše řeknete, že je ta škola těžká. Nemyslím 
si, že by to nutně mělo být o tom, že je někdo 
chytrý. Je to celé spektrum vlastností, jako je 
představivost či  určitá míra perfekcionismu 
nebo kreativity. 
Jak jsi se dostal do CERNu?
Ve druháku jsem chvíli pracoval na Akademii 
věd s týmem zkoumajícím elektrické a kvan-
tové vlastnosti nanostruktur. Zaměřoval 
jsem se ale na částicovou fyziku a na stejné 
téma jsem chtěl dělat bakalářku. CERN byl 
tak skvělou volbou. Navíc Švýcarsko je po-
měrně blízko a je tam z Matfyzu několik vě-
deckých týmů, které se podílejí na  různých 
experimentech. Z toho důvodu jsem se mohl 
připojit k jednomu z probíhajících výzkumů, 
což je ostatně jedna z výhod Matfyzu. Je to 
obrovská brána do světa a člověk s ním má 
možnost jít skoro kamkoliv.
O čem výzkum byl a jak vlastně takový vý-
zkum probíhá?
V CERNu jsem se připojil k  již běžícímu pro-
jektu, což znamená, že jsem se musel nejdří-
ve seznámit s již hotovou prací a až poté jsem 

mohl začít spolupracovat. Výzkum stále pro-
bíhá a kromě průběžných výsledků budou ty 
finální až za několik let. Experiment, kterého 
se účastním, je zaměřený na vzácné rozpady 
částic. Jsme tedy „rozpadový detektor“, niko-
liv „srážkový“, které jsou s CERNem především 
spojovány. Přistupujeme tedy k věci trochu ji-
nak a místo toho, abychom hnali energie čás-
tic z urychlovače co nejvýš, vytváříme co nej-
větší množství nízkoenergetických událostí. 
V čem tkví cíl vašeho výzkumu?
Jedná se o obrovská množství dat, která mu-
síme zpracovat a podívat se, jestli se nestalo 
něco jinak, než jak nám říká současná teorie. 
Hlavním cílem experimentu je ale zpřesnit li-
mity současných teorií. Uvidíme, jestli k tomu 
nakonec bude ještě nějaký bonus. Většinu 
výzkumu tedy dnes představuje především 
tvorba softwaru a analýza dat, což jsem bral 
zároveň jako příležitost uplatnit své znalosti 
informatiky. Zároveň jsem minulý rok obhájil 
bakalářku zaměřenou právě na  analýzu vý-
stupních dat.
Dostal ses díky práci v CERNu i jinam do za-
hraničí než do Švýcarska?

Letos jsem v rámci výzkumu odletěl na ne-
celý půl rok do  Kanady. Pracovat na  soft-
waru jde sice i z domova a není náhoda, že 
internet je právě dílem vědců z CERNu. Být 
ale s  kolegy na  jednom místě a  řešit pro-
blém dohromady je pořád k  nezaplacení, 
je to mnohem efektivnější. Měl jsem při té 
příležitosti v plánu i  studovat na univerzitě 
ve Vancouveru, což ale nakonec nevyšlo, ne-
boť cenové poměry jsou ve srovnání s Čes-
kem úplně někde jinde.  
Už víš, na čem budeš pracovat příště? 
S diplomkou bych se chtěl zaměřit na výzkum 
takzvaných exotických částic, k čemuž lze náš 
experiment také použít. Prokázání jejich exi-
stence by bylo pomyslným dalším krůčkem 
k pochopení složení takzvané temné hmoty, 
která má obrovský význam i pro astrofyziku. 
Jakým směrem bys chtěl, aby se ubírala tvo-
je kariéra?
Kariéra pro mě není zrovna důležitá, většina 
mých rozhodnutí bývá spíše spontánní zále-
žitostí a  já těžko odmítám jakoukoliv výzvu. 
Mé směřování tedy hlavně určují lidé, se kte-
rými se setkám a tedy těžko říct, jak to bude 
vypadat za  pár měsíců či  let. Každou práci 
beru trochu jako sbírání zkušeností, či  ka-
ret, které budu moci v budoucnosti hrát, až 
mi něco přelítne před nosem. Každopádně 
s  výzkumem je spojené cestování a  setkání 
s novými lidmi, bez čehož bych si svůj život 
představit nedokázal.
Chtěl bys čtenářům na závěr něco vzkázat?
Nebojte se být kreativní! A hlavně si užívejte 
studentský a středoškolský život v Budějovi-
cích, protože Budějce v tomhle hrajou první 
ligu a všechno to stojí právě na vás. Bylo by 
super, aby se v  tomto nezměnily a  dál byly 
pro další města inspirací, že to jde. Že stu-
denti mohou mít zásadní podíl na tom, co se 
ve městě děje a že ta práce za to stojí!

Lukáš Hypša, foto: David Micheletti

vejška? volba těžká!
Někdy jsme nuceni činit důležitá životní rozhodnutí. Jedno z nich pak již poté, co dokončíme středoškolské vzdělání. Po-
kračovat ve studiu na vysoké škole? Pokud ano, kterou z nich si vybrat? Středoškoláci, které tato volba zanedlouho čeká, 
zpozorněte! 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. 

Lucie režná, 24 let
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 
navazující magisterský obor Psychologie 
(předtím bakalářský program Psychologie 
na Pedagogické fakultě Jihočeské Univer-
zity).
Jakou střední školu jsi vystudovala?
Studovala jsem osm let na  gymnáziu Jírov-
cova. Moc ráda na tohle období vzpomínám, 
škola mi dala určitě všeobecný základ a také 
schopnost učit se i velké množství látky. To je 
asi to nejdůležitější, co mi pomáhá i při studiu 
na VŠ.
Kdy a  proč ses rozhodla pro obor, kterému 
se nyní věnuješ? Co tě na něm baví nejvíce?
První impuls byl asi v kvintě, kdy jsme se psy-
chologii věnovali v  rámci ZSV. Tam jsem se 
poprvé setkala se základními psychologický-
mi teoriemi (hlavně od  Freuda). Přišlo mi to 
zajímavé, tak jsem postupně začala zjišťovat 
víc informací. Na psychologii je super, že dává 
spoustu možností profilace, člověk během 
studia taky víc pozná sám sebe, svoje hranice. 

Jaké přijímací zkoušky jsi složila, aby ses 
na školu dostala? A jak ses připravovala?
Přijímací zkoušky na psychologii jsou celkem 
složité a  většinou dvoukolové. Nejprve se 
skládá písemná zkouška, kde se testují zna-
losti psychologie, biologie, společenských 
věd a obecných studijních předpokladů. Pak 
následuje ústní pohovor, kde se komise ptá 
většinou na  motivaci ke  studiu, zkušenosti 
z praxe, jako je dobrovolnictví, účast na před-
náškách a  jiné aktivity, které dokazují zájem 
o obor. Já jsem se hned po maturitě na psy-
chologii nedostala, proto jsem pak další rok 
chodila na  přípravný kurz. Úroveň znalostí, 
které se očekávají, je poměrně vysoká. Ale 
pokud o to člověk opravdu stojí, není to ne-
možné. 
Co tě ve škole baví? A naopak, má i nějaká 
negativa?
Psychologie je opravdu rozmanitý obor a kaž-
dý si může najít to, co ho baví. Nejvíce mi daly 
různé praxe a stáže, které jsem během studia 
absolvovala. Ve škole se vyučuje teorie, ale jak 
to funguje v praxi, vám nikdo neřekne. Největ-
ším problémem pro mě vždycky byla statistika 
a  metodologie. Jelikož je psychologie vědní 
disciplína, je potřeba, aby člověk ovládal ales-
poň základy. Taky se často po studentech chce, 
aby vystoupili ze svojí komfortní zóny a mluvi-
li o  sobě a  svých pocitech. Ale to všechno je 
důležité, aby se člověk naučil pracovat sám se 
sebou a mohl pak pomáhat druhým. 

Jaký předmět se ti zdál nebo zdá nejzajíma-
vější?
Na UK bych za nejlepší předmět zatím ozna-
čila Psychologii vyjednávání. Je to ideální 
příklad toho, jak se dá skloubit v rámci vyučo-
vání teorie i praktický nácvik. Museli jsme pro 
získání zápočtu splnit tzv. vyjednávací výzvu 
a  využít poznatky, které jsme se o  vyjedná-
vání naučili. My jsme například se spolužač-
kou musely vyjednávat s  pouličními umělci, 
aby nám přišli něco předvést do  vyučování. 
Během studia sice musíte plnit společné po-
vinné předměty, ale pak je tu velká nabídka 
volitelných předmětů, které už jsou speciali-
zované.
Jak vidíš své uplatnění na  trhu práce po  vy-
studování oboru? Co bys chtěla ideálně dělat?
Člověk se může uplatnit v mnoha oblastech. 
Takovými základními směry jsou klinická psy-
chologie, psychoterapie, školní psychologie 
a  psychologie práce. Já se v  poslední době 
nejvíc věnuji pracovní psychologii a psycho-
diagnostice, kam směřuji i svou praxi. Myslím, 
že v  byznysové sféře je využití psychologie 
hodně na vzestupu, firmy se snaží udržet své 
zaměstnance spokojené, manažeři jsou posí-
láni na různá školení pod vedením psycholo-
gů a  koučů a  psychologická diagnostika se 
také využívá při výběrových řízeních. Takže 
bych se ráda v tomto směru dál vzdělávala.

zNáte Se S:  Budějčákem, co se dostal až do CERNu?

Petr větrovec, 20 let
Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, 
bakalářský obor Česko-německá areálová 
studia
Jakou střední školu jsi vystudoval? Co mys-
líš, že ti dala?
Vystudoval jsem Gymnázium J. V Jirsíka. Dalo 
mi určitě vědomostní základ do života a další 
čtyři roky na to, abych se rozhodl, jakým smě-
rem se po střední škole vydám.

Kdy a proč ses rozhodl pro obor, kterému se 
nyní věnuješ? Co tě na něm baví nejvíce? 
Pro svůj obor jsem se rozhodl až v posledním 
ročníku na gymnáziu, díky oblibě německého 
jazyka a německy mluvících zemí. Ve většině 
času se věnuji tomu, co mě baví a o co se zají-
mám. Líbí se mi možnosti, které nám obor na-
bízí. Ať už jde o široký výběr předmětů, praxe 
v zahraničí nebo možnost studijních pobytů 
v rámci ERASMU v Německu nebo Rakousku. 
Díky této možnosti jsi strávil zimní semestr 
v Augsburgu. Co ti pobyt přinesl?
Určitě jsem se naučil lépe reagovat v cizím ja-
zyce. Všeobecně mi to dalo mnoho, co se týče 
německého jazyka. Člověk musí být v  cizím 
městě plně samostatný a všechno si zařizovat 
sám. Také jsem lépe poznal německou kultu-
ru, a to více než z knih. A vytvořil jsem si zde 
přátelské vztahy s lidmi z celého světa.
Co tě ve škole baví? A naopak, má i nějaká 
negativa?

Mimo obor mi vyhovuje moderní zázemí, 
blízká knihovna s  bohatým výběrem titulů 
a nedaleká menza. O přátelském prostředí, 
hezkém kampusu a akcích pro studenty ne-
mluvě. Mezi negativa bych zařadil povinné 
absolvování některých předmětů, které se 
téměř nevztahují k mému oboru. Také se mi 
nelíbí používání papírových indexů – výkazů 
o studiu, když lze tuto knížečku – kterou pra-
videlně ztrácím – nahradit elektronicky.
Jaký předmět se ti zdál nebo zdá nejzajíma-
vější? 
Vyzdvihl bych předmět ČR a SRN v kontextu 
evropského integračního procesu. Jeho ná-
plní bylo seznámení se s  vývojem integrač-
ního procesu v Evropě během studené války 
se zaměřením na přístup Německa a ČR do 
Evropské unie. Zároveň jsme se učili, jaká je 
dnes vlastně pozice těchto dvou evropských 
států v EU.

David Nebor

Dvě největší českobudějovické galerie 
se spojily. Tradiční výstavní prostor Al-
šovy jihočeské galerie ve  Wortnerově 
domě je z důvodu oprav na více než rok 
uzavřen. A  tak vznikl projekt “Alšovka 
hostuje v  Mariánské”. Nově opravená 
budova kasáren na Mariánském náměstí 
nyní poskytuje prostor pro dvě nedávno 
zahájené výstavy. 
 Jedna z nich, Sexies!: vždyť přeci lé-
tat je snadné..., v mém žebříčku předčila 
i  úspěšnou výstavu Salvador Dalí: Bož-
ský komediant. Ta na  podzim 2015 při-
lákala do  galerie snad celé Budějovice. 
Uvidíme, jak bude Mariánská ve spojení 
s Alšovkou úspěšná dnes. 

 Hlavním tématem výstavy je liberál-
ní sexuální atmosféra, zobrazující nahé 
tělo jako nositele uměleckého i  osob-
ního osvobození. Theodor Pištěk, Aleš 
Lamr či Milan Ressel. Ve  čtyřech míst-
nostech zde najdete řadu obrazů dvaa-
dvaceti malířů z konce 60. a 70. let. I přes 
úder brutální reality v srpnu 1968, vpá-
du vojsk Varšavské smlouvy, žilo umění 
svůj sen dál. 
 „Je načase osvěžit si dobovou atmo-
sféru a  opět vidět a  procítit onu epo-
chu, i s kritickým nadhledem, co z toho 
zůstalo jen dobovým vzepjetím či výji-
mečnou periodou v práci zastoupených 
umělců, a co z  toho má šanci zůstat tr-
valejší součástí dějin umění,” komentuje 
kurátor výstavy Martin Dostál. 

19. 1. - 8. 4. 2018 
úterý - pátek 10:00 - 17:00
Galerie Mariánská, Pražská třída 1, 
České Budějovice
základní vstupné 75,- 
snížené vstupné 50,- 

Text a foto: Hajná Karolína

Sexies!: vždyť přeci létat je snadné...

daniel Pitín - Broken Windows
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kresby: Alžběta Kalná

Každý pohled na Tebe mi bere dech, 
přímo božsky voníš po hroznech,
od hlavy až k patě,
mám z Tebe závratě.

Jan Matouš

HŘEJIVý POLIBEK V MRAZU

Zimní večer.
Černé nebe.
Sněhové vločky.
Mrazík zebe. 

Hřeje nás kabát a přátelství.
Hřeje nás domácí slivovice.
I tak je pořád trochu chladno.
Příště si jí asi dáme více.

Budějce.
Bílý sníh.
Přátelství.
Čistý líh.

Povídali jsme si.
Rozuměli si, ač jsme mlčeli.
Smáli se 
(a popíjeli pilně jak včely).

Stokrát ahoj, než jsme se skutečně 
rozešli.
Pusa zpečetila naše dlouhé loučení.
Jako by to byl lék proti válce i kašli;
i já jsem rozkvetla jak při jarním 
pučení.

Malá plocha na rtech,
na které topení seplo.
Polibek v mrazu tak hřejivý.
Všude sníh, a přece teplo.

Teploučko je rozlitý
po těle i po zemi.
Jsem šťastná 
  – snad seš i ty…

Martina Mašková

Přál bych si
aby prostor kolem nás
nebyl tak děsivej a těsnej.

Abychom se mohli
nadechnout,
chodit za školu
nebo usínat v pisoárech
s hlavou na voňavým mejdlíčku
a aby na nás ostatní lidi nechcali.
To přece není hezký,
to se přece nedělá.

Václav K.

Neděle ve městě má barvu
dlažebních kostek.
Nebe ji má taky.

Nikde ani živáčka,
zavřený okenice a všude mříže.

Už se ani nechodí do kostela.

Mračí se nebe
a mračí se město.

A nikdo to nevidí,
protože neděle ve městě
je tak trochu sama pro sebe.
  

Josefína

NEMOCNIČNí POKOJ

Bílé pláště pošité vločkami
tekoucí záplava mdlého měsíčního 
svitu
prostupuje ticho chodeb
otřásaných chrápáním
poťouchle se vysmívá klidu noci
spánku konejšivých snů
zatímco Ty dlíš kdes v dáli
v propasti Času, co nepomíjí
jen osypává zrn-ko-po-zrn-ku
ne-chvá-tá
cynicky zve Nicotu
aby hostovala na ohlodaných 
kostech
odkládaného štěstí

Supům ale stejně zakroutí krkem 
DEN
co přijde
do tíživé věčnosti
Přijdeš?

Mr. Free

V POKOJI

Jen tiše spí tam v síni svisle,
navždy v pokoji má pokoje,
Nesnesl už žít a myslet,
Je svislý, však ne ve stoje.
Ve větru se vlasy lámou,
Prach se z prstů snáší v zem,
Tichá domácnost s vlhkou slámou,
Kde mrtvý je vítězem

Blátomír Vládista

KDE VLNKA VLNKU MíJí

Řeky tok měkce hladil břehy,
spěje z dáli v dál.
Vlnky nesl plné něhy.
V nich můj obraz v tanci vlál.

A svět stálý, tvrdý, starý
se mezi vlnky snesl celý.
V nich třásl se a plál.
Ale řeka plula dál.

Jak rád bych se vnořil tam,
kde vlnka vlnku míjí.
Stojím tady sám a sám
nad vodou, v níž se slzy vpíjí.

Avšak vím, že pod hladinou
Nalezl bych řeku jinou.
Ne vlnící se, hravou,
leč temnou, chladnou dravou.

 Adam Básnička

RáNA 

Ta brzká tma všude kolem
jen přihazuje do tvého každodenní-
ho pocitu
že jen co se rozední
přijde konec

a ty už vlastně ani nevíš
čemu věřit
a jestli ještě někdy 
v nějaké té unavené tváři
najdeš smysl života 
natož jeho krásu 

bolí tě každý nádech
každá nová naděje
která se stejně vždycky ztratí v ranní 
mlze
kdy lidé mluví hlasitěji
a světla semaforů pálí v očích 

ale prosím 
nepřestávej se radovat
a děkovat
když se vzbudíš
a víš, že dneska můžeš být lepší než 
včera 

každý den totiž 
patří především tobě

Natálie Hoffmannová
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ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE
- ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA
18. 3. – 27. 5. košická moderna 
/ kontexty meziválečného umění
DŮM ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO
Masarykovo náměstí 89, Třeboň
10. 2. – 6. 3. Lidé na cestě – bosé nohy / 
výstava fotografií z balkánské trasy
DŮM UMĚNÍ
Náměstí Přemysl Otakata II. č. 38
21. 2. – 18. 3. Daniel Pitín 
– Broken Windows
27.03. – 27.04. Heinrich Dunst
GALERIE MARIÁNSKÁ
Pražská třída 1
Projekt „Alšovka hostuje v Mariánské“
19. 1.–  8. 4. sexies! / vždyť přeci létat 
je snadné
19. 1.–  8. 4. písek do hodin / Dragoun, 
Kubička, Rožánek
KOMORNÍ GALERIE U SCHELŮ
Panská 7
19. 3.  – 14. 4. Jarní prodejní výstava
GALERIE NAHOŘE
Metropol, Senovážné nám. 2
21. 2. – 17. 3. Lea Kálazi – Ostrá krása
20. 3. – 21. 4. fotografie Františka 
Zemena
KINO KOTVA
Lidická 2110
19. 1. –  9. 3 Radek Fridrich
 – SPORT JE TRAPNý
19. 1. –  9. 3. Kateřina Bolechová  
– KURTOVY TKANIČKY
LITERÁRNÍ KAVÁRNA MĚSÍC VE DNE
Nová 3
6. 2. – 9. 3. Argišt Alaverdyan  – Ohyb
GALERIE D9
Dukelská 9
13. 2. – 27. 3.  hraniční prostor
MĚSTSKÁ GALERIE U ZLATÉHO 
SLUNCE
Náměstí Míru 37, Týn nad Vltavou
10. 2. – 18. 3. Ladislav Hodný  
– Knižní vazby a obrazy
RADNIČNÍ VÝSTAVNÍ SÍŇ
Náměstí Přemysla Otakara II. 1
17. 2. – 11. 3. Zuzana Mináčová 
  – Život s fotoaparátem

výStavy

Rok 2018 je v plném proudu a vedle stu-
dijních povinností a úkolů se po prosin-
cové „době klidu“ opět rozjely i filmové 
dílny, jejichž novinky se snaží přilákat 
do  kin co možná největší množství di-
váků. Může se zdát, že se vedle dlou-
ho očekávaných trháků krčí skupinka 
méně kvalitních snímků. Je tomu ale 
skutečně tak?
 Mezi českými filmy je podle mno-
hých žebříčků největším lákadlem Pre-
zident Blaník vyprávějící příběh lobbis-
ty Antonína Blaníka, který se rozhodl 
vylézt z politického zákulisí do popředí 
a  kandidovat na  prezidenta České re-
publiky. Nutno podotknout, že po  vý-
sledku letošních prezidentských voleb 
přišel značné části obyvatel „celoveče-
rák“ naší snad nejkvalitnější současné 
politické satiry vhod. Názory na tuto 
komedii se ale nesmírně liší. Někdo 
tvrdí, že se jedná o brilantní zachycení 
současné politické scény. Někomu se 
naopak film pro časté vulgarity a  mís-
ty velmi zamotaný děj příliš nelíbil. 
Za sebe musím říci, že minimálně první 
polovina filmu mě opravdu bavila. Kva-
lita humoru i kamery odpovídá seriálu 
Kancelář Blaník, který filmu předcházel, 
za  což jsem upřímně ráda, protože se 

na  filmových plátnech jedná o  něco 
neobvyklého. A  s  tím vám i  radím 
na  Prezidenta Blaníka vyrazit do  kina. 
Není vhodné od  zfilmování seriálu in-
ternetové televize čekat veledílo, ale 
zaručuji vám, že se například u  origi-
nálního zpracování „pražské kavárny“ 
či realizaci Blaníkovy kampaně zasmě-
jete.
 Dalším snímkem rozdělujícím fil-
mové publikum na  dva tábory je zá-
věrečná část trilogie Padesát odstínů. 

Film opět nese stejný název jako jeho 
knižní předloha, tedy Padesát odstínů 
svobody. Opět záleží na tom, co od zmí-
něného snímku čekáte. Jdete-li se po-
dívat na velké vyvrcholení děje, zřejmě 
budete zklamaní. Co stojí za Christiano-
vým traumatem z  dětství se totiž opět 
nedozvíte. Na co se ale můžete těšit je 
obdivuhodná okružní jízda miliardář-
ským životem plným drahých aut, sno-
vých destinací a samozřejmě sexuálních 
scén. Pokud se tedy chcete odreagovat 

u  chudého děje a  nabitých erotických 
scén, je Padesát odstínů přesně pro vás.
 Jedno z  děl, které by si zaslouži-
lo lepší propagaci, je S  láskou Vincent. 
Jedná se o animovaný snímek o životě 
Vincenta van Gogha navazující na  slo-
va tohoto geniálního umělce, že „může 
komunikovat pouze skrze své malby“. 
A tím se inspirovali i filmoví tvůrci, kteří 
přišli s kombinací hraného filmu a ani-
mace originálních Goghových olejoma-
leb. Jednoduše řečeno, v  počítačovém 
programu rozpohybovali Van Goghovy 
obrazy a  dali tak vzniknout originální-
mu životopisnému a  esteticky příjem-
nému dílu.
 V neposlední řadě se fanoušci série 
Labyrint opět dočkali epického finá-
le v  podobě filmu Labyrint: Vražedná 
léčba. Chcete-li vědět, jestli Thomas 
(v  podání Dylana O´Briena) zachrání 
sebe i  své přátele, a  jak vlastně znějí 
odpovědi na  všechny otázky, s  který-
mi si hlavní postavy lámou hlavu už 
od svého ocitnutí se v Labyrintu, vyraz-
te si zkrátit městskou zimní šeď do kina. 
Koneckonců tam na vás čeká celá řada 
rozmanitých filmů, takže vybrat si může 
opravdu každý.

Kristýna Jandová

Začátek roku 2018? Plný zajímavých filmových novinek

Losos v kaluži aneb Smrtí život nekončí
Novopečená spisovatelka a bývalá stu-
dentka Jírovcovky Markéta Lukášková 
minulý rok vydala svou prvotinu – Losos 
v kaluži. Živí se jako novinářka a je jed-
ním z těch lidí, co si podrobují sociální 
sítě (na Facebooku ji sleduje 9 000 lidí). 
Už od puberty prý snila o vydání knížky. 
Když se na ni předloni obrátila redaktor-
ka nakladatelství Motto s tím, že ji Mar-
kétin styl psaní baví, a  vyzvídala, zdali 
nemá nějaké ten námět připravený 
v šuplíku, Markéta neváhala a popadla 
příležitost za pačesy. Obsah svého dílka 
pak sestavila z myšlenek, co jí už dlou-
ho rezonovaly v  hlavě: smrt, relativita 
našeho bytí, rodinné vztahy, to jak člo-
věka ovlivní jeho dětství… O povedené 
a  okouzlující ilustrace se pak postarala 
Lada Brůnová. 
 Markétina čerstvá knížka, zdá se, 
sklízí jeden úspěch za druhým. Autorka 
teď dokonce pracuje na  scénáři ke  své 
prvotině, ale nemějte strach, že by k fil-
mu zběhla, k próze se plánuje zase vrá-
tit.
 Hlavní hrdinkou zhruba dvou set 
stránkového příběhu je Bára – cynická, 
úzkostmi trpící dívka, která zápasí se 
svými vztahy, prací a  životem celkově. 
Její přítel Václav je podle ní vůl a jak ona 
říká „emoční pahýl”. Její spolubydlící 
Petra zase prvotřídní podivín. O Bářině 
dětství a  rodině ani nemluvě. Jediný 
ryzí vztah, o  který se může opírat, má 
Bára se svojí babičko-kamarádkou Mila-
dou. Tu má radši než své rodiče a vidí ji 
jako nejsilnější a nejodvážnější ženskou 
na  světě. Problém však nastává v  mo-
mentě, kdy Milada Báře umře a nechá ji 
tu docela samotnou, jen s jejími démo-
ny. „Pouhá“ smrt však nedokáže přervat 
pouto mezi babičkou a vnučkou. A vů-
bec, byl by to až moc krátký a skličující 
příběh, kdyby to smrtí celé končilo. 
 Text autorka rozčlenila do krátkých 
kapitol, jež střídavě vypravují Bára a ba-
bička. Děj se jakoby odehrává na pozadí 
mysli vypravěček a  je soustavně pro-
růstán jejich často ironickými úvahami. 
Kapitoly mi připadaly jako nenáročné 
schůdky, po  kterých jsem sestupoval 
svižně a hlouběji, než jsem původně za-
mýšlel, když jsem bral knihu do ruky. 
Zaujal mě i  Markétin jazyk, češtinu 
výborně ovládá (je konec konců novi-
nářka). Používá jazyk nespisovný a  tu 
a tam jej okoření vulgarismy. Je schop-
na uchopit kdejakou myšlenku, ať už 
tu „težce“ filozofickou anebo „lehkou“ 

životní, a  dát jí výstižnost a  vtip. Pře-
devším ale oceňuji stěžejní myšlenky 
knihy: rozdílné náhledy na  svět dvou 
generací či pojetí nebe a pekla.
Kdybych měl všechny pozitivní aspekty 
knihy shrnout, jedná se o příjemné od-
dechové počtení, co vás pobaví a místy 
i  donutí se zamyslet. To ovšem nezna-
mená, že Lososa v  kaluži si vychutná 
každý, to rozhodně ne. Kniha je určena 
převážně dámám, které dožene od  ře-
hotu až k  slzám smutku POUZE, když 
vás hlavní protagonistka osloví natolik, 
že s  ní prožijete všechna úskalí jejich 
existenciálních patálií. Mužské pokolení 
přijde poněkud zkrátka.
 Na obtíž může být Bářin také chví-
lemi až bezedný pesimismus a negativi-
ta. Zraněné duše mají ve zvyku svou bo-
lest šířit (do určité míry i na své čtenáře) 
a  Bára je velmi zraněná, čas od  času 
jsem proto knihu odkládal z  ruky, jen 
abych se nadýchal čerstvého vzduchu.
Že si ve  svém hodnocení protiřečím? 
Tak právě takovéto protichůdné pocity 
ve mně Losos v kaluži zanechal: na jed-
né straně mi kniha poskytla příjemný 
oddech, o  který mě záhy připravila  až 
zdrcujícími okamžiky. Ale takové je to 
i v životě, když, stejně jako hrdinka celé-
ho příběhu, hledáte sebe sama, ztrácíte 
se a znovu nalézáte, a především máte 
pocit, že nepatříte do  svého součas-
ného života – takový ten pocit lososa 
v kaluži.

Adam Zatloukal

Losos v kaluži aneb 
Smrtí život nekončíNeznámý vrah přejíždějící dívky, které 

pobírají podporu, smrt v  rodině býva-
lého nacisty i  několik let stará vražda 
v  ocelárně zaměstnávají Oddělení Q 
v  nové knize Jussi Adler Olsena s  ná-
zvem Selfies. V  pořadí již sedmém díle 
populární série se dánský autor pokouší 
udržet kvalitu, na kterou jsou od něj čte-
náři zvyklí. I přes některé obtíže se mu 
to i nadále daří. 
 V nové knize se autor pustil do něko-
lika případů. Jedním z nich je série úmrtí 
žen, které žijí z podpory státu. V průbě-
hu několika dní je neznámý vrah přejíž-
dí na ulici a spojení mezi nimi je pro po-
licisty dlouho otazníkem. Nějaký čas tak 
trvá, než je cesta zavede k ženě, která se 
jejich finanční situací zabývá. Zároveň je 
v kodaňském parku nalezeno tělo ženy 
a okolnosti jsou značně podobné něko-
lik let starému úmrtí, jehož průběh není 
doposud vyřešený.
  To je práce právě pro Oddělení Q, 
které se zabývá odloženými případy. 
I přes zákaz se Carl, Asad a Gordon pou-
ští i do dalšího případu a postupně zjiš-
ťují zcela zásadní informace k  oběma 
událostem. Kromě toho řeší také pro-
blémy své kolegyně Rose, jejíž osobní 
život se postupně odhaluje. A to bez její 
přítomnosti. 

 Právě osud Rose je pro fanoušky 
Oddělení Q velkým otazníkem, a  tak  
je určitě potěší, že J. A. Olsen odhalil to, 
co dlouho viselo ve  vzduchu. Celkově  
je kniha Selfies více zaměřena na   
samotné Oddělení Q. Právě to šlo  
v některých předchozích knihách stra-
nou. Určitě také potěší, že je kniha  
zase o  něco vtipnější díky dialogům  
Carla, Asada i  Gordona. Autor vsadil 
na  to, co čtenáře Oddělení Q dlouho 
zajímalo. 
 Samotnou zápletku však možná až 
příliš zkomplikoval. V některých částech 
může být problém se v příběhu oriento-
vat, a tak by knize neuškodilo, kdyby byl 
vyprávěný příběh o  něco jednodušší. 
Jinak se ale Olsenovi nedá nic vytknout. 
Opět přináší atraktivní, napínavý, chví-
lemi vtipný a působivý příběh, který se 
čte velmi snadno. 
 J. A. Olsen se ve svých knihách často 
věnuje sociální tematice, což potvrdil 
i  tentokrát. Jeho knihy se dotýkají ně-
kterých současných problémů, čímž se 
zařazuje do  určité skupiny skandináv-
ských krimi autorů. Jeho díla jsou záro-
veň často plná ironického a příjemného 
humoru. 

Jakub Bartoš, MF DNES

Oddělení Q řeší vraždy dívek i  několik let 
starou smrt. Olsen ani posedmé nezklamal

Když v  roce 2007 vydalo psychedelické 
synth-popové duo známé jako MGMT své 
průlomové debutové LP s názvem Oracular 
Spectacular, připravilo si velmi složitou po-
zici do dalších let. Všichni se zmiňovaným 
albem, coby takřka geniálním dílem, totiž 
porovnávali jejich další tvorbu, která již 
takových kvalit nedosahovala. Nová des-
ka Little Dark Age však značí velký návrat 
MGMT. 
 V  perexu jsem psal „velký návrat“, 
což je termín, který je možná realitě bliž-
ší, než si představujete. Po  několika ne 
zcela úspěšných letech se totiž frontman 
Andrew VanWyngarden a  klávesák Ben 
Goldwasser rozhodli, že by bylo vhodné 
na chvíli přerušit tvorbu a rozdělit se. A tak 
se Goldwasser přestěhoval do Los Angeles 
a Van Wyngarden si koupil dům v Queen-
su. Podle Goldwassera mělo toto zeměpis-
né odloučení velký vliv na  novou desku. 
„Opravdu jsme se museli zaměřit na dobu, 
kdy jsme se skutečně dali dohromady,“ 
uvedl pro server rollingstone.com.
 Jakmile se potom oba setkali v  jedné 
místnosti a začali pracovat na novém albu, 
producent Patrick Wimberly na ně naléhal, 
aby se zaměřili na  samotné základy psaní 
písní. „Vrátilo nám to vzpomínky na  doby, 
kdy jsme psali písně na  vysoké škole,“ 
nechal se slyšet v  rozhovoru pro server 
rollingstone.com Van Wyngarden s  tím, 
že se duo nesnažilo maskovat vliv popu 
a hudby 80. let na jejich tvorbu. Výsledkem 

celé této dlouhé a  složité cesty je album 
Little Dark Age, které je zdaleka nejvíc po-
pové od vydání Oracular Spectacular.
 Album otevírá píseň She Works Out 
Too Much, která poukazuje na někoho, kdo 
používá sociální sítě, aby navodil dojem, že 
žije perfektní život. Zpěvák Van Wyngarden 
řekl, že píseň je o něm nadávajícím na ce-
lou svou existenci. V písni se však rozhodně 
spatří mnohem více lidí než zpěvák MGMT.
 Polovinu alba připravili MGMT před-
tím, než došlo ke  zvolení D. J. Trumpa 
prezidentem USA. „Byli jsme v  šoku, že se 
něco takového vůbec mohlo stát. Nevěřili 
jsme tomu, ale byla to realita,“ pronesl Va-
nWyngarden. MGMT ihned v reakci na tuto 
skutečnost napsali písně Me and Michael 
a  Little Dark Age, které jsou pravděpo-
dobně tím nejživějším a  nejradostnějším 
na albu. „Zjevně jsme byli více inspirováni 
psát popovou hudbu poté, co se ďábel ujal 
vlády nad světem,“ dodal VanWyngarden.
 Skladba James je poctou blízkému 
příteli a  kytaristovi Jamesi Richardsono-
vi. „Jsem pořád doma, pokračuj a  vejdi 

dovnitř, udělám ti čaj a  snídani,“ zpívá 
VanWyngarden. Stejně jako James je i  již 
zmiňovaná píseň Me and Michael ódou na 
přítele. U této skladby si však MGMT dávají 
velký pozor, aby neprozradili, odkud brali 
inspiraci. Podle VanWyngardena je na 
každém jednom posluchači, aby na to při-
šel.
 Album uzavírá píseň Hand It Over a její 
význam se MGMT již ani nepokouší skrýt. 
Dokonce i  VanWyngarden o  tom mluví 
zcela otevřeně. „Ta skladba je, dá se říct, 
výhradně o Donaldu Trumpovi a o tom, jak 
se stal prezidentem.“ Navzdory občasným 
smutným vtipům a  tónům MGMT trvají 
na  tom, že album je velice pozitivní. „Na-
zvali jsme ho Little Dark Age, protože to je 
takové plné naděje. Jde jen o ‚trochu‘ tem-
nou dobu,“ líčí VanWyngarden a doplňuje, 
že zejména závěrečná píseň udává před-
stavu, že to všechno skončí.
 Celkově toto album hodnotím oprav-
du vysoko, výše než například desky mých 
oblíbených kapel, jako jsou Foo Fighters 
nebo Anti-Flag. Zmiňované dvě kapely se 
totiž postupně začínají odklánět od  toho, 
co jejich hudbu dělalo super. Naopak 
MGMT se vrátili na počátek své tvorby, což 
je vynikající. Někteří kritici předpovídali, že 
Little Dark Age může být tím posledním, co 
MGMT vydají. Po poslechu této desky jsem 
si takřka jistý, že tomu tak nebude. Toto al-
bum je totiž neskutečně skvělé.         
                                                                 Jan Jakovljevič

Little Dark Age? Comeback MGMT jak víno!
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Poprvé a naposled
Maturáková sezóna je v plném proudu. Každý student plánuje, na jaký ples vy-
razí, co si oblékne a hlavně jestli má vůbec dost peněz na všechen ten alkohol. 
To mi připomíná jednu historku, která se mi opravdu bez přikrášlování stala. 
Vzpomínám si na to, jako by to bylo dnes, byť se to odehrálo již před několika 
měsíci. Jednalo se o první maturitní ples, na který jsem šla, a proto jsem se vel-
mi těšila. A je mi jasné, že na to jentak nezapomenu. Šlo totiž o takovou shodu 
nepříznivých náhod, že by to ani Aischillos nedal dohromady.
 Všechno začalo osudného dne kolem páté. Patřím k té podivné skupině do-
jíždějících, kteří jsou všude o hodinu dřív, protože jim jednak jinak autobus ani 
nejede, ale především mají chronickou hrůzu ze zpoždění. A v případě mého 
maturitního křestu byla má panika dvojnásobná. Chápejte. On už samotný po-
hled na obra v podpatcích je komický, když však ten obr ještě ke všemu běží, 
aby stihl být na místě včas, záchvat smíchu je u většiny lidí nevyhnutelný. Ale 
teď už k příběhu…
 Každý zná ten pocit, když se s ostatními domluví, že bude sraz bez výjimky 
v sedm a část lidí přijde o půl hodiny později, další v 9 a zbytek je už tak opilý, 
že nepřijde vůbec. To je bohužel naprosto normální, protože jak se říká, známe 
svoje lidi.
 To ovšem nebylo ani zdaleka všechno. Když už jsme se konečně sešli a na-
šli místo k sezení, skoro ihned mě někdo polil pivem. A to od hlavy až k patě. 
Doslova.
 Když jsem se o  chvíli později rozhodla, že ples úplně nenaplnil mé oče-
kávání, což bylo částečně způsobeno i všudypřítomným odérem zvětralého 
piva, který se linul z mých šatů, a půjdu domů, jen co jsem vyšla z budovy, 
vrazil do mě dvoumetrový, stokilový a především opilý mladík a já se rozplácla 
jak dlouhá tak široká přímo na  silnici. Nelhala bych, kdybych řekla, že jsem 
už skoro i uviděla světlo na konci tunelu, silně jsem se totiž při pádu udeřila 
do hlavy a jak je u mě špatným zvykem, zranila si pochopitelně hned i kotník. 
Jen zázrakem jsem se doplazila zpátky do bezpěčí chodníku a  zachránila si 
tím holý život.
 A proto si příště dobře rozmyslete otravovat mě s lístky na maturák. Moje 
odpověď totiž už předem zní: rozhodně NE!

Eliška Valentová

deník bláznivé Heleny
Já jsem Helena. Je mi 40 let. Jak víte z loňského roku 15. 2. 2004 se změnil můj 
svět. Bylo mi 27, když můj život přestal být jako dřív. Mám invalidní důchod 
na paranoidní schizofrenii. 
Skončila jsem v nemocnici na psychiatrii a začala si sepisovat deník svých zá-
žitků a nazvala jsem ho Deník bláznivé Heleny a teď v něm budu pokračovat:
 Chodím na dílny a už si připadám lépe než při první hospitalizaci, ale čas 
utíká stejně pomalu. Ondra i při druhém pobytu za mnou chodil na návštěvy. 
Jsem ráda, že alespoň někomu stojím za  to, aby za  mnou přišel. Nikdo jiný 
z přátel nepřichází. Ani od nich nemám žádné zprávy. Ondra jen krčí rameny. 
 Všichni mí přátelé se tváří, jako kdybych zmizela z  povrchu zemského. 
Ono dojít sem nahoru, kdo nezná „C“, což je název budovy, je bojovka. Za prvé 
najít, za druhé zazvonit – muži, ženy. Sdělit za kým jdete a pak Vás na bzučák 
pustí. Jedny dveře, bzučák, druhé dveře, bzučák, to jste v prvním patře na mu-
žích. Třetí dveře, bzučák, čtvrté dveře, bzučák. Vždy úderem 14 hodin, kdy za-
čínají návštěvy, sem vtrhnou lidé. Každý den sem dorazí v 14 hodin mamka 
a v 16 hodin Ondra. Párkrát tu byl za mnou můj bratr a taťka. 
 Při dopoledních aktivitách je nejprve každý den komunita – posezení 
v kruhu, kdy se řekne kolikátého je, co je za den v týdnu, kdo ten den slaví svá-
tek a případně se lidé můžou vyjádřit, jak se cítí. Na dílnách můžeme malovat, 
vyrábět, hrát ping pong. Někdo tu jen tak posedává, jiný luští křížovky. 
 Popravdě bych ráda, aby mne úplně pustili domů, ale zatím to nejde. 
Usínám večer kolem 19. hodiny a  vzbouzím se v  5.30, alespoň moje zvyky 
ohledně vstávání mi zůstaly. Dost mi vadí a znervózňují mě věčně zakouřené 
záchody s ženskými sedícími u popelníku. To je jediné místo, kde je dovoleno 
kouřit. Teď už nahoře udělali normální dveře a v době, kdy jsem tady byla, byly 
místo dveří mříže. Jak trestanecká kolonie, no super. Zkouším co nejlépe zabít 
čas mezi ranními aktivitami, návštěvami a večerní usínáním, ale ten čas se tu 
neskutečně vleče. Vůbec to neutíká. 

Helena B.

Livestream
Sta Čechů jsme se zeptali na otázku, jaké jídlo ve školní jídelně bylo jejich nej-
oblíbenější? A hledáme šest nejčastějších odpovědí… Ano takhle špatně jsem 
na tom byla, když jsem byla nemocná a pořád dokola jsem přepínala progra-
my na televizi (ještě že nemáme kabelovku!), až mi v hlavě uvízla tahle mimo-
řádně kulturní show Co na to Češi. Ne, nemějte o mě strach, samozřejmě, že 
jsem ještě před tím, než jsem se pustila do sjíždění kanálů sto let starého mé-
dia, stihla snad stokrát prorolovat Instagram, až mě z toho bolel palec. A po-
řád se ještě odhodlávám, že taky začnu jíst to, co mají všechny ty vyrýsované 
holky na my story, vždyť to nemůže být tak těžké si nakrájet pár paprik, rajče 
a k tomu nějaký salát a naaranžovat to hezky na talířek… 
Jenže já jsem po  půl hodině proležené v  posteli s  nemocí zjistila, že nedo-
kážu ani hezky vyfotit hrníček s mističkou medu (protože med jsem vyjedla 
už, když jsem byla zdravá), natož s vstát a vyrazit do kuchyně nakrájet si ten 
gastronomický zázrak – rajče s paprikou. Ale nevzdala jsem to. V rámci moti-
vační přípravy jsem dál sjížděla inspirativní profily holek, které sportují. Ale 
přiznám se rovnou, když jsem odvrátila zrak od  svítícího displeje, a  koukla 
na svá stehýnka, jak se pohodlně a spokojeně válí v té zahřáté posteli, chuť 
na cvičení mě hodně rychle zase přešla. Rozhodla jsem se, že tuhle nepřiro-
zenou instagramovou zvrácenost takhle nenechám a převzala jsem iniciativu. 
Cvak. A na mém programu na Instagramu už zářila má fotka, kde se tvářím, 
jak spokojený život vedu. A můj tah „dámou“ (to jsem jako já) vyšel. Mobil se 
rozpípal přívalem upozornění, na liky, které jsem dostala. A já měla pocit ví-
tězství. Ten pravda trochu kalí fakt, že tenhle „sukces“ na sociálních sítích se 
vůbec neshoduje s  realitou. Ještě se mi totiž nestalo, aby mi někdo jen tak 
na chodníku ukázal palec nahoru. Navíc jsem sama zjistila, že od té doby, co 
mám místo mého blbfouna zase smartfoun, radši projíždím profily virtuálních 
lidí místo toho, abych žila vlastní život. A tomu dávám dislike! 
Odpověď na otázku z úvodu proto zní: buchtičky se šódo, rajská, koprovka, 
řízek a čočka na kyselo. 

Natálie Ledajaksová
Oblíbili jste si francouzštinu, španěl-
štinu či italštinu natolik, že byste se 
jejímu studiu chtěli věnovat po střední 
škole? Příležitost vám nabízí Ústav ro-
manistiky, který patří pod Filozofickou 
fakultu Jihočeské univerzity. Blíže se-
známit se studiem v bakalářském i ma-
gisterském programu, zaměřeném ne-
jen na filologii, ale také na učitelství či 
evropský a  mezinárodní obchod, jste 
se mohli v  rámci Dne s  románskou 
filologií, který si právě pro vás ústav 
připravil. 
 Bohatý program zahájil doc. Jan 
Radimský, Ph.D., který posluchačům 
osvětlil nastávající změny ve  vysoko-
školském systému, seznámil je s uplat-
něním v oboru, přiblížil pohled na uni-
verzitní studium (nejen) románských 
jazyků a  zodpověděl zvídavé dotazy. 
Výkladem na  téma „Být románským 
filologem je cool“ ho následovala 
Mgr.  Miroslava Aurová, Ph.D., která 
prostřednictvím zábavného a profesio-

nálního přístupu zaujala a  mnohokrát 
i pobavila celé publikum.
 Druhá část akce byla věnována 
praktickým seminářům. Francouzštiná-
ři i španělštináři se zúčastnili literárních 
a jazykových dílen, při kterých si moh-
li procvičit cizí řeč, ponořit se do  tajů 
zahraničních literárních děl, vyzkou-
šet hru s  jazykem v  praxi a  hlouběji 
tak proniknout do  jazykových hříček. 

K tomu dopomohla i přítomnost rodi-
lých mluvčích, kteří společně s kantory 
FF vedli tyto skupinové workshopy.
 Z Jihočeské univerzity jsme odchá-
zeli s plnou hlavou inspirace, nových 
poznatků i jazykolamů. Každý nakonec 
uznal, že na té literatuře, cizích jazycích 
a vzájemných spojitostech přeci jenom 
něco je.

Text a foto: Vendula Jindrová

Být románským filologem je cool

Právě se nacházíme v Parazitologickém 
ústavu Jihočeské univerzity v  Českých 
Budějovicích. Vedle stojí dvě mladé 
studentky a  zároveň naše průvodkyně. 
Z jejich pohledu je vidět, že jsou na sebe 
patřičně hrdé, stojí narovnané jako pra-
vítko a  nervózně se rozhlíží po  obrov-
ském areálu, kde se nás má shromáždit 
ještě tak deset.
 Přichází jejich chvíle. Dostaneme 
základní informace o  celém komplexu 
a už vyrážíme do promítacího sálu, kde 
na  nás čekají příjemné odměny ve  for-
mě lízátek a bonbonů. Dostatečná moti-
vace na zhlédnutí přibližně 20 minutové 
prezentace na téma Parazitologie. Ta nás 
ale rozděluje na dva tábory: na ty, kteří 
si toto téma zamilovali, a  ty, kterým se 
z něj udělalo trochu špatně.
 Naše další zastávka je u vědce, který 
celý život zkoumá vývoj klíšťat. Poslou-
cháme zajímavý výklad o životě různých 
druhů a zároveň si posíláme tyto ošklivé 

tvory v krabičkách, kde můžeme sledo-
vat, jak se rozmnožují nebo sají umělou 
krev. Nejenže se po  téhle prohlídce za-
chovalo rozdělení naší skupiny na  dva 
tábory, ale obě frakce se ještě více utvr-
dily, ve svých postojích. Tímhle jsme ale 
naštěstí neskončili. Ta nejlepší část nás 
teprve čeká.
 Vyšli jsme ven z  budovy a  míříme 
k další, mnohem menší, která stojí přímo 
naproti nám. Nacházejí se tu mikrosko-
py. Dostáváme školení o funkci každého 
z  nich a  především přísný zákaz se jich 
dotýkat. 
 Nakonec nám zbyl ještě čas na do-
tazy.  Nedalo mi to a  musela jsem se 

zeptat, jestli používají tyto mikroskopy 
i  pro osobní účely. Načež mi legrační 
pán sedící u  přístroje odpověděl a  při-
tom cosi hledal v obrázcích na počítači: 
„Ano, jednou jsme takhle doma měli 
něčím okousaný list od rostliny, tak jsem 
ho vzal do  práce a  našel jsem na  něm 
takového krásného tvorečka.“ A ukazuje 
na monitor, kde je vyfocená zvláštně kli-
katá žížala vypadající jako sloní chobot. 
 Musím říct, že tahle část ústavu nás 
opravdu všechny zaujala a  určitě stojí 
za prohlédnutí, je vidět že tihle zaměst-
nanci mají svou práci opravdu rádi a pa-
nuje tu převážně dobrá nálada.
 Celá prohlídka nám zabrala necelé 
dvě hodiny a spoustu z nás přesvědčila 
o kráse těchto na první pohled ne moc 
pěkných „zvířátek“, tedy vlastně parazi-
tů. A kdoví, třeba v budoucnu se k tomu-
to světově známému odbornému týmu 
sami přidáme.

   Barbora Jírovcová 

2. únor 1989  –  V Československu byla vykonána poslední  
  poprava.
5. únor 1840  –  Narozen Hiram Stevens Martin, vynálezce  
  kulometu a pastičky na myši.
9. únor  –  Významný den – Den počítačů bez nume- 
  rické klávesnice
10. únor 1870  –  V USA byl zřízen Národní úřad pro počasí.  
  Od té doby mají každý rok několik hurikánů.
13. únor 1992  –  Do Československa se proplížil internet.
13. únor 1945  –  Letecké perutě, které měly za úkol 
  vybombardovat Prahu, kvůli navigační   
  chybě zničily Drážďany.
15. únor 2008  –  Václava Klause nahradil ve funkci 
  prezidenta Česka Václav Klaus.
18. únor 1930  –  Přelomový bod v letecké dopravě: 
  první let krávy letadlem.

21. únor 1893  –  Thomas Alva Edison vyfoukl Járovi 
  Cimrmanovi patent na žárovku 
  a přerušovací relé.
27. únor 1790  –  Začala Česká expedice, vedená Václavem  
  Matějem Krameriem. Byla to expedice ...  
  Hmm... Asi někam do Afriky, měla za cíl   
  šíření češtiny. O její (ne)úspěšnosti svědčí  
   fakt, že v Africe nemluví česky skoro   
   nikdo.
27. únor 1936  –  Zemřel I. P. Pavlov, chovatel psů, majitel  
  velmi populární stanice pražského metra,  
  držitel Nobelovy ceny za fyziologii 
  a medicínu.
29. únor 2004  –  Film Pán prstenů obdržel všechny Oscary.

Tomáš Kouba

zPátky do miNuLoSti

ParazitoLogie – neobyčejná věda a zábava v jednom

Poslední lednový den se  ve  studiové 
scéně Jihočeského divadla Na půdě ko-
nala beseda z cyklu setkání se zajíma-
vými osobnostmi a  tématy  s  hostem 
Janem Kantůrkem, který je znám pře-
devším svými osobitými, leč mnohdy 
kontroverzními překlady knižní série 
Zeměplocha z pera Terryho Pratchetta. 
Tématem večera bylo fantasy na  di-
vadle (sic!) a  celým večerem provázel 
Jiří Untermüller, dramaturg, scénárista 
a herec Jihočeského divadla, který měl 
připraveny nejen zahřívací otázky, ale 
i  několik videoukázek, zejména růz-
ných divadelních inscenací souvisejí-
cích s Pratchettovými díly, kterými be-
sedu prokládal.
 První část debaty byla věnová-
na zejména dotazům na  Kantůrkovu 
překladatelskou činnost – především 
na  její začátky, největší překladatelské 
výzvy a samozřejmě i na znalost anglic-
kého jazyka. Sám Kantůrek, který nikdy 

neusiloval o jakoukoliv jazykovou zkouš-
ku a své profesorce angličtiny slíbil, že se 
tímto jazykem nikdy živit nebude, o sobě 
říká: „Víte, se slovníkem vám až na něja-
ké vysloveně technické texty přeložím 
cokoliv. Moje mluvená angličtina je 
hrozná a nemluvím rád, ale  tato bariéra 
odpadá s  každým dalším pivem. Terry 
tohle o mně už věděl, a tak, když tu byl 
již po  několikáté na  návštěvě, se na  mě 
po  výstupu z  letadla shovívavě usmál 
a se slovy ,my si popovídáme až večer‘ mi 
podal ruku.“
 Dalšími hosty besedy byli klavíri-
sta a  skladatel Vojtěch Adamčík spolu 
s  textařem a  studentem fyziky Janem 
Batystou, kteří zde představili svůj při-
pravovaný muzikál Zaslaná pošta dle 
stejnojmenné knižní předlohy Terryho 
Pratchetta. Tato dvojice již spolupra-
covala na  jednom úspěšném projek-
tu, a  sice studentském muzikálu Úděl 
osudu, jenž čerpal inspiraci z  příběhu 

Otce prasátek od Terryho Pratcheta. 
 Jako muzikálový skeptik se přidá-
vám ke  Kantůrkově glose, kterou vítal 
tvůrce vznikajícího muzikálu na jevišti: 
„Když jsem se o zamýšleném muzikále 
dozvěděl z  telefonátu s  Jiřím Unter-
müllerem, řekl jsem mu, že se musím 
pokusit to těm nebohým chlapcům 
rozmluvit.“ Nicméně hudební ukázky, 
které v rámci druhé části besedy zazně-
ly, okomentoval již smířlivěji jako „to, 
co jsem slyšel, se mi líbilo, ale abych to 
mohl zhodnotit, musel bych to slyšet 
jako celek“. Více informací o muzikálu, 
který bude mít svou premiéru na pod-
zim letošního roku, můžete získat na  
www.zaslana-posta.cz.
 Kantůrek se s  účastníky tříhodi- 
nové besedy rozloučil četbou dopisů 
stařenky Oggové z Pratchettovy knihy 
Čarodějky na cestách a přáním, ať se 
ani nám na naší cestě domů nic zlého 
nestane. Markéta Durchanová

BeseDNĚNÍ s Janem Kantůrkem



Tři měsíce. Ano, to je doba, která uplynula 
od  vydání posledního čísla našich student-
ských novin. Člověk by řekl, že se za tak krát-
kou dobu nemůže odehrát nic převratného. 
Zdání klame a my na právě uplynulé čtvrtletí 
můžeme hledět s  otevřenými ústy, protože 
kdo by přeci čekal, že se semele tolik událos-
tí za sebou… Kde jen začít?
 Nebuďme minimalisté a pusťme se rov-
nou do nedávných voleb hlavy státu. Bylo by 
dobré si připomenout, že se již podruhé voli-
lo tzv. přímým hlasováním, kdy tato nelehká 
úloha volby byla svěřena do rukou prostého 
lidu a bohužel i tentokrát nám dokázala, že 
náš národ nedokáže racionálně uvažovat 
ani kriticky myslet, a  naopak se zcela dob-
rovolně nechá semlít tou všudypřítomnou 
mediální masáží ať už v  podobě různých 
dezinformačních zpráv, nebo nově vzniklé 
„barrandovské soukupiády“, která nám krás-
ně na  jedné straně demonstruje bezednou 
hloubku této mediální žumpy, na  druhé 
straně zase principy análního horolezectví 
v praxi.
 Vítěz voleb má přednost, tak tedy za-
čněme osobou Miloše Zemana. Ten nám 
i  v  letošní kampani dokázal, že zkrátka ne-
hodlá měnit svou tvář a že má evidentně stá-
le silný žaludek na podobně podlé a nečest-
né jednání jaké předvedl v posledním duelu 
proti Karlu Schwarzenbergovi před pěti lety. 
Zkráceně řečeno, Zeman je stále zlý a msti-
vý člověk, který – stejně jako jeho jmenovec 
z  komunistického propagandistického seri-
álu Major Zeman – vede svůj třídní boj. Vše 
opět začalo oblíbenou „kampaní nekampa-
ní“, o které dosud nemáme žádné relevantní 
informace, zejména co se financování týče 
(kdo a odkud a především výměnou za co). 
Dokonce ani lidový všeuměl a zdatný počtář 
Jan Veleba nedokázal na jednoduchou otáz-
ku na financování kampaně MZ odpovědět. 
A to není vše, dočkali jsme se totiž i onoho 
oblíbeného hnojometu, který náš současný 
prezident tak rád používá. Dříve to byl prá-
vě Schwarzenberg coby kovaný Sudeťák, 
dnes profesor Jiří Drahoš nálepkovaný jako 
„vítač“ a „estébák“ (byť za druhým slovíčkem 
stojí spíše než tým Miloše Zemana proruské 
„zpravodajské“ servery). A nejhorším faktem 
na  konečných výsledcích voleb je, že MZ 
obhájil svůj mandát naposledy. Paradox? 
Nikoliv. Zeman docílil právě toho, čeho chtěl 
– poslední „konečné“ výhry, čili teď už mu 
v podstatě nic a nikdo nestojí v cestě – opět 
může „spanile“ zurážet všechny, kdo se mu 
opováží položit byť jen stébélko přes cestu, 
tentokrát ale ve  větším, přímo kolosálním 
měřítku. Už ho na uzdě nedrží možnost zno-
vuzvolení (ledaže by si jako jeho východní 
vzor, soudruh Putin, pohrával s  myšlenkou 
na  tři po  sobě následující funkční období). 
Když tedy do politického důchodu, tak holt 
ve velkém stylu. 
 Logicky přejděme k  druhému prota-
gonistovi druhého kola prezidentské vol-

by, profesoru Jiřímu Drahošovi. Tomu post 
prezidenta unikl o nepatrný krůček, zhruba 
o  2,73% (v  přepočtu 150 tisíc voličů), což 
činilo letošní duel ještě napínavějším, než 
ten před pěti lety, jelikož rozdíl tehdy tak 
malý nebyl a  vyšší volební účast způsobila, 
že tehdejší zisk Miloše Zemana odpovídal 
tomu letošnímu Jiřího Drahoše. Ačkoli Jiří 
Drahoš nakonec skončil na pásce až druhý, 
musím mu vyseknout poklonu. Už v  mo-
mentě, kdy postoupil do druhého kola, mu 
muselo být jasné, že ho budou čekat dva vel-
mi výživné týdny. Přestože věděl, že souboj 
to bude nerovný a  soupeř se nebude štítit 
žádné podpásovky, šel do  něj s  otevřeným 
hledím. A  co se o  sobě všechno dozvěděl? 
Tak z toho spíše úsměvného například že je 
členem jakési sekty iluminátů či zednářů. Už 
tak společensky vyostřenou atmosféru navíc 
přiostřily prezidentské debaty, které se v pl-
ném složení konaly celkem dvakrát, raději 
ani nekomentovat ty „debaty“ monologické. 
Že ale ani v přítomnosti obou protagonistů 
nemusí jít o  debatu, ukázala hned ta první 
na  TV Prima. Moderátor se v  ní stal velmi 
záhy pouhým křovím a jeho roli převzal Mi-
loš Zeman, který Jiřího Drahoše nenechal 
ani položit otázku, aniž by ho nepřerušil. 
Chvílemi než debatu dvou prezidentských 
kandidátů připomínal pořad spíše televarie-
té. Naopak druhé debatě, tentokráte na oné 
údajně nevyvážené veřejnoprávní ČT, nelze 
zcela nic vytknout, jelikož celý duel působil 
poměrně kultivovaně a na rozdíl od pana Vo-
říška se Světlana Witowská rozhodně nebála 
zhostit své role moderátorky a nenechala se 
z ní vyšťouchat. Na závěr nutno podotknout, 
že marketing týmu Jiřího Drahoše v pár klí-
čových bodech značně pokulhával, z  nichž 
asi nejzásadnějším byla poměrně velká ab-
sence billboardů (bez kterých se překvapivě 
kampaň u  nás stále neobejde) na  podporu 
jeho kandidatury. A když už jsme nějaký ten 
billboard přeci jen spatřili, byl přeplněný 
sděleními, což jej dělalo nesrozumitelným. 
Uznat musíme také fakt, že pan Drahoš v ta-
kové sféře ještě není dostatečně ostřílen, 
na  rozdíl od  svých kolegů Pavla Fischera 
nebo Mirka Topolánka, kteří v  takových vy-
ostřených situacích umí chodit.
 Nicméně, i  když už jsou volby nějaký 
ten pátek za  námi, je potřeba zůstat poli-
ticky při vědomí a neuzavřít se před světem 
do  bubliny rezignace. Naopak. Klíčovým 
úkolem je zůstat iniciativní a  nedat vydech-
nout všem těm extrémistům, klientelistům 
a demagogům na nejvyšších místech a kou-
kat jim neustále pod prsty. Chraňme zejmé-
na veřejnoprávní média, která jsou jedním 
ze základních pilířů de-
mokracie. Šiřme prosím 
takovou myšlenku dál, ať 
se heslu na  prezidentské 
standardě „Pravda vítězí“ 
vrátí zpět svůj význam.

Daniel Podroužek

1.  Kdy byly zajištěny Umráthovy milióny?
a)  září 1918
b)  září 1920
c)  září 1922

2.  O co šlo v kauze Umrathovy milióny?
a)  p. Umrath převážel ve vagonech 
 neproclené zboží do ciziny
b)  p. Umrath věnoval své milióny 
 na charitativní účely
c)  p. Umrath ukradnul milióny v bance.

3.  Co se stalo roku 1478?
a)  propuknul velký požár a zhořela polovina  
 města
b)  byla velká povodeň a napáchala velké   
 škody
c)  bylo sťato deset tovaryšů

4.  Kde se ve 14. století nacházel  původní  
 židovský hřbitov?
a)  v dolní části Krajinské
b)  v úseku mezi Černou věží a Kněžskou
c)  na rohu Karla IV. a dr. Stejskala

5.  Co byly Manda a Břidličná? 
a)  byly to věže
b)  byly to městské brány
c)  byly to městské čtvrti

6.  Co stávalo na místě dnešní katedry   
 romanistiky JČU 
a)  byla tam vždy univerzita
b)  byl tam veřejný dům
c)  byla tam restaurace u Volbrechtů

7. Kolik v roce 1558 stála nová renesanční  
 radnice?
a)  180 153 grošů
b)  2353 kop grošů
c)  1111 veletuctů grošů
8.  Kde stávala studniční kaple?
a)  v domě konventu
b) v Biskupské zahradě
c) Poblíž kostela sv. Anny
 
9.  Kdy byla dostavěna barokní radnice? 
a)  1710
b) 1720
c) 1730

10.Kde stávala osada Budivojovice?
a)  na Lineckém předměstí
b) dnešní Staroměstská ulice a okolí
c) dnešní Palacké náměstí

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

Zdeněk Stojan
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 POSLEDNÍ SLOVO 
Už jen zlomek evropské populace na vlast-
ní kůži prožil hrůzy druhé světové války, 
přesto její důsledky rozdělují evropské i mi-
moevropské národy dodnes. Naposledy to 
byli Poláci, kteří se na tenkém ledě citlivých 
míst naší historie rozhodli zatančit rovnou 
šlapák ratifikací zákona, který hrozí až tří-
letým trestem odnětí svobody tomu, kdo 
užije spojení „polský tábor smrti“ a „poško-
zuje dobré jméno a zájmy Polska“. Poláci už 
jednoduše nechtějí být spojování s největší 
továrnou na smrt, kterou nacisté zbudovali 
právě na  polském území. Polská vláda ale 
narazila. Především Izrael a  USA, ale třeba 
i  sousední Ukrajina vnímají tento předpis 
jako nástroj zamlžování historie. A díky to-
muto povyku dnes slyšel o spojení „polský 

tábor smrti“ snad i ten, koho před šesti lety 
nedokázala zasáhnout neobratná slova 
Baracka Obamy (dlužno dodat, že tehdejší 
americký prezident se dokázal omluvit).
 Máslo na  hlavě – či spíše v  porovná-
ní s  Polskem „pomazánkové máslíčko“ 
– máme i  my sami. Českým evergree-
nem, který si naštěstí vaříme především 
pod svou pokličkou, je „cikánský tábor“ 
v  Letech u  Písku (kvůli velkokapacitnímu 
vepřínu, který tu navzdory  památce za-
vražděných Romů vznikl za  komančů, je 
tím slavnějším ze sourozenecké dvojice). 
I tady, stejně jako v Polsku, byli zaměstná-
ni místní, v  tomto případě protektorátní 
četníci. Celkem bylo v táboře internováno 
1  309 osob, z  nichž 326 nepřežilo (pře-
devším v  důsledku epidemie tyfu) a  přes 
pět set jich skončilo v  transportech právě 
do polské Osvětimi (snad je to pro Poláky 
korektní výraz). 
 Z  této tragédie se politický guláš vaří 
na  obou stranách postkomunistické hra-
nice. A  stejně nepoživatelný. Polský pre-
miér Mateusz Morawiecki se proti kritice 
izraelského premiéra Netanjahua, kterou 
slíznul za navrhovaný zákon, ohradil slovy 

„stejně jako Židé byli pachatelé holokaus-
tu, tak byli pachatelé ruští, ukrajinští a ně-
mečtí“. Podobně „kreativní“ byl i  někdejší 
ministr financí, v  současnosti již podruhé 
povýšený na premiéra, Andrej Babiš, když 
před dvěma lety údajně pronesl na  adre-
su „cikánského tábora“ v  Letech: „Byl to 
pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl 
tam.“ Se svou „troškou“ přispěl v  prosinci 
i jihočeský poslanec Okamurovy SPD, „stra-
nický expert na  kulturu“ Miroslav Rozner, 
který hovořil o Letech jako o „neexistujícím 
pseudokoncentráku“. Sám předseda stra-
ny (a bohužel i místopředseda sněmovny) 
také nezůstal v  ničem pozadu, Lety před-
stavil jako učiněný ráj.
 A když nám teď dali své hlavy dohro-
mady předsedové ANO a  SPD, třeba se 
z toho mozkového trustu něco vylíhne. Na-
padá mě například zákaz spojení „český ci-
kánský tábor“ se saz-
bou tři roky natvrdo. 
Nebo máte, pánové, 
v  rukávu ještě větší 
trumf?

Martin Volný
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HISTORICKÝ KVÍZ

S  povolebním vyjednáváním o  nové 
vládní koalici vyvstalo i  jedno doposud 
vcelku upozaděné, avšak zcela zásad-
ní téma-otázka obecného referenda. 
V českých končinách vlastní „autorská 
práva” k  tomuto konceptu Tomio Oka-
mura a jeho SPD, nyní se k prosazování 
referenda na  celostátní úrovni přisáli 
i komunisté, kteří doufají, že z něho „vy-
cucají” co nejvíce politického kapitálu 
do budoucna a zabrání tak svému již za-
počatému odjezdu do  stanice smetiště 
dějin. Klíčovým hráčem pro prosazení 
návrhu o referendu budou hlasy Babišo-
va ANO, nejsilnější strany po parlament-
ních volbách, a také hlasy Pirátů, kteří se 
pyšní svou vnitrostranickou přímou de-
mokracií a v duchu svého boje za trans-
parentnost a  modernizaci jsou ochotni 
podpořit i referendum o Czexitu. 
 Principiálním argumentem zastánců 
referenda je, že zastupitelská demokra-
cie je nedostačující a  lidé mají mít moc 
rozhodovat o  politických otázkách pří-
mo bez zprostředkování, neboť jen tak 
prý bude celý systém skutečně onou 
vládou „lidu, lidem a  pro lid” a  lidé bu-
dou konečně svými pány. Zdálo by se, 
že vše je tedy jasné, proč by koneckonců 
nemohli lidé sami hlasovat o zásadních 
věcech, týkajících se země, v níž žijí? Tak 
jednoduché to ale není. Zastupitelská 
demokracie má totiž také svá nenahra-
ditelná pozitiva, ta byla přece i  důvo-
dem, proč byl systém reprezentativní 
demokracie zaveden. Těchto pozitiv si 
byli vědomi již staří Římané, stejně tak 
později Angličané a  ještě později ame-

ričtí otcové zakladatelé, kteří dovedli te-
orii liberálního zřízení se systémem vo-
lených zástupců k dokonalosti a z jejichž 
myšlenek vyvstala dnes nejvyspělejší 
svobodná demokracie na  světě. Hlavní 
předností zastupitelského systému je 
odbornost, profesionalita a  také raci-
onální, klidné prostředí, v  němž může 
proběhnout dostatečně podrobná de-
bata, z níž vzejde finální právní úprava, 
regulující určité společenské vztahy.  
 Poslanci a senátoři jsou zde proto, aby 
projednali detailně otázky, o nichž zkrát-
ka nemůže běžný pracující občan mít 
kompletní přehled. To není tvrzení, že 
politici jsou nadlidmi a  neznamená to, 
že bychom byli národem hlupáků. Ale 
musíme objektivně uznat limity svých 
schopností. Při zaměstnání, případně 
studiu se věnujeme konkrétnímu oboru, 
zatímco náplní práce poslance je poro-
zumět celé škále věcí, které mohou mít 
veledůležitý dopad na společnost. Proto 
si volíme zastupitele, jimž dáváme dů-
věru, že se budou plně věnovat tomuto 
obtížnému úkolu. Pokud usoudíme, že 
svou práci neodvedli dobře, v  příštích 
volbách je máme plné právo a možnost 
funkce zbavit, a nahradit je schopnější-
mi. Výhodou zastupitelského systému je 
také vzájemná kontrola mezi složkami 
moci. Pokud chtějí zastupitelé prosadit 
nový zákon, musí přednést přesvědči-
vé argumenty a  sehnat podporu ostat-
ních pro svůj návrh. Vzájemné působe-
ní ústavních činitelů pak zaručuje, že  
návrh vzešlý z  parlamentu bude dobře 
zpracován a  bude výsledkem profe- 

sionálních debat a jistých kompromisů. 
 Kdo ale toto zaručí v přímé demokra-
cii? Kdo odvolá občany rozhodující jen 
na základě pochybných dojmů a emocí, 
namísto střízlivého uvažování? Lidé jsou 
přirozeně náchylní podléhat jednodu-
chým a líbivým řešením, která jsou však 
zrádná a  nefunkční. Zastupitelé si toto 
nemohou dovolit a  musí jednat uvážli-
vě, aby dostáli principům, které zastávají 
a  názorům, pro něž byli zvoleni. Musí 
mnohdy činit nepopulární kroky, které 
se ale mohou ukázat jako správné. Refe-
rendum toto nikdy nemůže nabídnout. 
 Zastupitelská demokracie má své 
vady, nepochybně. Oproti přímé demo-
kracii ale nabízí spolehlivou možnost 
nápravy a  také i  prevenci, kdy většina 
dbá práv menšin. Česká ústava je po-
stavena na  reprezentativním základě. 
Referendum je lákavým nástrojem, 
který ale může vést ke zborcení celého 
systému, který i přes své nedostatky fun-
guje. Chování a rozhodování některých 
poslanců či senátorů nás nejednou nutí 
k zamyšlení. A jsou to paradoxně ti nej-
větší hlasatelé referenda jako Okamuro-
va SPD, jejichž jednání jakožto zástupců 
vyvolává největší dojem nefunkčnosti 
zastupitelského systému. Zástupci to-
tiž mají a  musí být 
těmi nejinformova-
nějšími a nejodbor-
nějšími z nás. Je ale 
na nás, zdali takoví 
budou. 

Jaroslav Ženíšek

Přímá demokracie není cestou do ráje. 
Právě naopak.

Pravda vítězí? Jak kdy a jak pro koho…
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