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Drazí čtenáři, 
blíží se konec školního roku a s ním i změny ve vedení Vedneměsíčníku. V tom je toto médi-
um tak půvabné. Redaktoři a šéfredaktoři se střídají s novými se stejným železným pravi-
dlem, jako se mění roční období. Ze studentů se totiž stávají absolventi. Předáváme proto 
našim následovníkům toto krásné břímě a doufáme, že se ho ujmou s vervou a budou stále 
nacházet múzu k jeho tvoření.  
 Na podobném principu stojí též Majáles, kterému věnujeme v tomto čísle velký prostor. 
Tato oslava studentů, mládí a lásky se u nás v Českých Budějovicích koná již po patnácté. 
Nabízíme vám rozhovory se čtyřmi králi českobudějovických gymnázií nebo nastínění pro-
gramu festivalu. 
 V rubrice „Vejška? Volba těžká!“ si můžete přečíst o dvou studentech, kteří studují Fakul-
tu designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Jsou rozdílní, avšak 
něco mají společného. Dokážou vás inspirovat láskou k umění. A mnohé další kulturní po-
střehy naleznete v tomto májovém čísle.
       Jan Mojka, šéfredaktor

foto: Marek Příhoda

Literatura žije!

Budíček! Další ročník Budějovického 
Majálesu se rychle blíží, navíc nejde 
o  ročník ledajaký, nýbrž jubilejní, 15. 
Neziskový festival, pořádaný samotný-
mi studenty, probudí celé naše město 
k  životu hudebně, divadelně a  vůbec 
kulturně od 20. do 25. května.
 Z pochopitelných důvodů bude le-
tošní ročník jedno veliké překvapení. 
Nová místa, nové nápady a  nový pro-
gram. Proto si ta největší překvapení 
nechávají organizátoři zatím pro sebe. 
Co vám ale mohou představit, je struč-
ný program na celý týden, který je zcela 
hotový a vy se můžete těšit na následu-
jící kulturní klenoty:

Pondělí. Den, kdy se každý spíš 
rozkoukává, proběhne v  historickém 
duchu. Jeho primárním cílem bude při-
pomenout sté výročí vzniku naší repub-
liky. Prostor ale dostanou i  symbolické 
osmičky. Promítat se bude například 
polohraný dokument Pražské jaro 
1968. Když už mluvíme o  tom „šede-
sátémosmém“, zásluhou divadelní dra-
maturgie přijede také ruská tanečnice, 
choreografka, lightdesignérka a  kos-
tymérka Evgenia Chetvertková, která 
si speciálně pro Budějovický Majáles 
připravila jedinečné představení přímo 
na míru. Není tedy nadsázka, když řek-
nu: kdo nepřijde, už ho nikdy neuvidí. 
A to za to přece stojí. 

Umělci ale neslíznou všechnu ma-
jálesovou smetanu. Úterní odpoledne 
totiž propůjčí dětem. Již tradičně se 
rodiny s  dětmi mohou těšit na Rodin-
né odpoledne, které se bude konat 
na  Sokolském ostrově. Zabavit se bu-
dou moci nejen netradičními sporty, ale 
třeba i  skotačením na  dětském hradě. 
Pokud se ale rodiče bojí, že by jiné dítě 
mohlo jejich ratolest přetáhnout bačko-
rou po hlavě – žádný strach. Letos totiž 
samy děti dostanou příležitost naučit se 
základům první pomoci. 

Až se děti vyřádí a  půjdou spát, 
přijde řada i  na  jejich rodiče. Na  vodu 
totiž spustíme letošní první novinku – 
loďokino. Kino, které se přesune ze sálu 
na řeku, jehož sedačky se promění v lo-
dičky a na jehož plátně se bude promí-
tat film Loving Vincent. A na prknech, 
která znamenají Budějovický Majáles, 
vystoupí divadlo This is (not) Europe, 

které se vám zprostředkuje stále více 
a  více aktuálnější téma Evropy a  nevy-
zpytatelné směry, kterými se ubírá. 

Ve středu zaplesají praví gurmán-
ští nadšenci. Čeká je totiž celoměstský 
Piknik! Jóga, donuty a jídlo, to zní jako 
perfektní program pro odpočinek ať už 
po škole nebo po práci.

Večer pak můžete vyrazit na  další 
kinematografický zážitek. Filmy to totiž 
po  úterku na  vodě nezabalí, právě na-
opak – přijedou tentokráte ale pěkně 
po silnici. Čeká vás již známé Autokino, 
které má na programu muzikál totalitní-
ho věku s názvem Kouř.

Znáte takové ty kluky, co kolem vás 
prosviští na Lanovce nebo na zastávce 
na skateboardu? Že nemáte tušení, 
o co jim vlastně jde? Tak to přijďte zjis-
tit na Specific skate jam, který se ode-
hraje uprostřed Piaristického náměstí. 
Bude tam na vás čekat nevšední skato-
vá podívaná, co vám vyrazí dech (snad 
tedy ne doslova).

Pojďme ale do  finále. Na  řadě je 
Den D, pátek. Na  letošním Majálesu je 
pořádná kopice atraktivních eventů, ale 
pokud mám vybrat ten, který byste si 
rozhodně neměli nechat ujít, bude to 
vedle už tradičního open-air také Jar-
mila Štuková – česká fotoreportérka, 
která se od  roku 2005 zaměřuje 
na země sužované válečnými konflikty, 
chudobou či sociálními problémy. Po-
kud vám tedy tato problematika není 

lhostejná, přijďte si poslechnout příbě-
hy, které vás nenechají v klidu: o dětské 
prostituci v Etiopii, zemětřesní na Haiti, 
kyselinových útocích v  Indii, brutálním 
žehlení dívčích prsou v Kamerunu, nási-
lí na ženách v Afghánistánu nebo válce 
s  Islámským státem v  Iráku a  Sýrii. To 
všechno vyfotila a především zažila do-
slova na vlastní kůži.

Pojďme už ale ke  zlatému hřebu, 
open-air. Páteční vyvrcholení bude 
letos velké a  především úplně odlišné. 
Celé odpoledne a večer se nebude ode-
hrávat na dvou scénách, jako tomu bylo 
v minulých letech. Ale rovnou na třech. 
A  to na  klasickém velkém venkovním 
pódiu, v  menším party stanu a  v  dal-
ší letošní novince – útulném šapitó. 
Tato scéna bude určena především k 
poklidnějšímu odpočinku pro ne moc 
hlukomilné osazenstvo. Na hudební 
scéně zazáří v pátek mnoho skvělých 
hudebníků, ale hlavním lídrem bude 
budějovická kapela VEES, která letos 
křtí své druhé album.

Tímto bych Vás chtěla za  celý tým 
na  Budějovický Majáles pozvat. Ať už 
na  jamy samotných studentů, jednotli-
vé body programu nebo jen tak pose-
dět a poslechnout si nekomerční a po-
hodovou hudbu. Letošní 15. ročník má 
totiž ambici stát se legendárním. Bez 
Vás to ale nepůjde. Tak přijďte probudit 
naše město a pořádně ho rozhýbat.

Adéla Hodianková, foto: Lucie Sikorová

Jak oslaví Majáles své patnácté narozeniny?

Soubor Malého divadla uvádí hru GAME 
postavenou na  principech LARPu (Live 
Action Role Playing). Divák se stává hrá-
čem, přijímá roli fiktivní osoby a je pou-
ze na  něm, jak se bude příběh vyvíjet. 
Něco jako desková hra 15+ na  hracím 
plánu velikosti tenisového kurtu. Jsem si 
jista, že něco takového v Budějcích ještě 
nebylo. 
 Nechme ale hru představit samotné 
tvůrce projektu, Janka Lesáka a  Natálii 
Preslovou: „V  přesný čas začátku buďte 
připraveni před Malým divadlem, odtud 
vás odvezeme na tajné místo hry. Nee-
xistuje únikový východ, neexistuje zá-

chranné heslo. Musíte hru hrát a dohrát. 
Na místě strávíte cca 2 hodiny, poté vás 
odvezeme zpět na místo srazu. Pravidla 
se dozvíte na místě. Hru prožijete v kůži 
jedné z  50 postav příběhu. Abyste zví-
tězili, budete muset řešit její problémy 
a plnit její přání. Vývoj hry budete moci 
kdykoli ovlivnit, ať už svým rozhod-
nutím, slovy nebo činy. Jak váš příběh 
dopadne, bude jen a jen na vás. Nevyu-
žijete dovednosti herce, ale dovednosti 
hráče. Hra vyžaduje schopnost aktivní-
ho pohybu a vykonávání herních úkolů 
(fyzické aktivity, logické úkoly, aktivní 
komunikace se spoluhráči.“. 
 O tom, že hra stojí za  to, jsem se 
přesvědčila na sobotní premiéře. Víc už 
vám neřeknu, je to tajemství a to se ne-
říká, to se musí zažít, do  konce sezony 
ještě osmkrát! Všechny termíny najdete 
na  www.jihoceskedivadlo.cz Nákupem 
lístku hra začíná. 

Karolína Hajná, foto: archiv divadla

Tohle není divadlo, tohle je Hra

Festival Literatura žije! již po  páté přinesl na  různá místa našeho města živou li-
teraturu. „Chceme povzbudit lidi v  přesvědčení, že literatura je i  dnes zajímavá 
a potřebná. Spojuje lidi a přináší mnoho zážitků,“ přibližuje základní smysl festivalu 
Eliška Štěpánová. Na náměstí čekal na čtenáře tradiční stan pro příznivce „recyklo-
vaných“ knížek a také se uskutečnil trh s lokálními nakladateli. Nechyběla ani au-
torská čtení. Ve středu například Budějovice navštívila spisovatelka Bianka Bellová 
a předčítala ze své úspěšné knihy Jezero, která se odehrává na pozadí vysychajícího 
Aralského jezera a svým mystickým příběhem okouzlila široké čtenářské publikum. 
Návštěvníci kavárny Měsíc ve dne si mohli vyzkoušet napsat své haiku pod vede-
ním originální japonské umělkyně Hiromi Felicia Ogata a jejího českého manžela 
Pavla Janšty. V pátek program zakončil Slam Poetry, kde vystoupili profesionálové 
ve svém oboru Ellen Makumbirofa, Tukan a Dr. Filipitch.

Jan Mojka, foto: Eliška Štěpánová
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Král Jírovcovky: radek matoušek >
Jaká tvá schopnost ti nejvíce pomůže k cestě na trůn? 
Řekl bych, že mou největší předností v tomto směru je má komunikativnost a schopnost navazovat kon-
takty s novými lidmi. Myslím, že určitě mám co nabídnouta vím, jak mladé podpořit. Další věc, ne-li ta 
nejdůležitější, která by mi rozhodně mohla pomoci k cestě na trůn, je podpora mé školy. Této podpory 
si velice vážím především proto, že je upřímná a přichází napříč všemi ročníky. Jsem rád za to, že jsem 
na Jírovcovce. Nejspíš není typické, aby se sešel na jedné škole takhle skvělý a rozsáhlý kolektiv...
ale o to více si toho cením! 
Jaký máš pocit z protikandidátů? 
Necítím, že by mezi kandidáty vznikala taková rivalita, jakou pociťují hlasující studenti. S kandidáty z ji-
ných škol se znám a nemám s nimi žádný problém. Jsou to fajn kluci. Nejspíš to bude těžký boj, protože 
konkurence je velká, ale žádné rozpory mezi námi doufám nevzniknou. Jde jen o zdravou soutěživost. 
Co máš na Majálesu nejradši? Na co se vždycky těšíš? 
Kdybych měl vytvořit žebříček, tak by na první místo vyskočila velká ikonka s nápisem LIDI!!!. A to vám 
řekne nejspíš každý. Nic se nevyrovná tomu, když se zase na jednom místě potkáte se svými bývalými 
spolužáky, se kterými jste se neviděli roky, s přáteli, se kterými se už nějaký pátek snažíte potkat, ale 
pořád vám to nevychází. Zkrátka se všemi. Protože na Majálesu se opravdu potkáte se všemi, a tak to 
má být. Dál se těším na program v těsném závěsu s nezapomenutelnou atmosféru pátečního Open Air. 
To je událost, která by měla mít vlastní článek, neboť Budějčák, který nikdy nebyl na pátečním Open 
Airu, jako kdyby vůbec nežil. 
Co bys vzkázal čtenářům Vedneměsíčníku? 
Přijďte na Majáles! Takovouhle akci nikde jinde nezažijete!

Kateřina Málková, foto: Tomáš Kouba

< Král České: Filip Capl
Jaká tvá schopnost ti nejvíc pomůže k cestě na trůn?
Myslím, že jsem cílevědomý. Když něco chci, tak udělám všechno pro to, abych to dostal. 
Do posledního detailu.
Jaký máš pocit z protikandidátů?
Mezi námi jsou kamarádské vztahy. Někoho už jsem znal dříve a s ostatními jsem se hned seznámil. 
Nepociťuji žádnou nenávist nebo tak něco.
Co máš na Majálesu nejradši? Na co se vždycky těšíš?
Nejvíc se těším na posezení na Sokoláku s kamarády, kdy si povídáme. Baví mě koncerty a samozřejmě 
průvod.
Co bys vzkázal čtenářům Vedneměsíčníku?
Podporujte naši školu, choďte na jamy a zapojujte se do programu, protože to je hodně zajímavé.

Vanda Hájková, foto: Tomáš Kouba

 Král GJVJ: martin Picek >
Jaká tvá schopnost ti nejvíce pomůže v cestě na trůn?
Řekl bych, že jsem docela všestranný a nebojím se toho, co mě potká. Dokážu se vypořádat s tím, 
co na mě připraví organizátoři. Rád bych také spojil školu, abychom se zúčastnili co nejvíce akcí 
a dostali dost bodů na postup dál.
Jaký máš pocit z protivníků?
Už jsem se s nimi setkal a všichni mi přišli jako fajn kluci, kteří jsou taky dost všestranní. Jsou zajímaví 
a dělají zajímavé věci. Rozhodně to nebudou slabí soupeři.  
Co máš na Majálesu nejradši? Na co se vždycky těšíš?
Těším se na celý Majáles. Mám rád všechny akce, které v průběhu festivalu jsou, a to především 
královské soutěže, které se dost hypují a hodně se hrotí. Líbí se mi, jak se všichni spojí, aby bojovali 
proti ostatním školám. Nejradši mám ale majálesový pátek, kdy skončí všechno soupeření, 
a lidé si společně užijí celý večer.
Co bys rád závěrem sdělil čtenářům Vedneměsíčníku?
Užijte si Majáles. Užijte si i soupeření mezi školami, ale ne tak, abychom byli zlí na ostatní. To se totiž 
minulý roky stávalo, lidé byli soupeřiví tak moc, až podváděli. A to není správný. Přece jenom je to 
festival, je to zábava, a měli bychom si to užít. Tak buďme fér a pojďme si Majáles společně užít!

Eva Petrová, foto: Tomáš Kouba

< Král Bigy: michal Starczewski
Jaká tvá schopnost ti nejvíc pomůže k cestě na trůn?
Myslím si, že je to hlavně zdatnost. Po zkušenostech z minulých ročníků si myslím, že pro postup do 
finální trojice je potřeba, aby byl král psychicky i fyzicky zdatný. Stejně tak tomu je i u finální disciplíny. 
Spoléhám se také na moje kamarády a na lidi, kteří mi dali hlas ve volbách. Také se chci zaměřit na 
studentské jamování, kde bych mohl nalákat další voliče. Podporu očekávám i od lidí, kteří nechtějí 
podpořit primárně mě, ale třeba jen Bigy jako školu.
Jaký máš pocit z protikandidátů?
S ostatními králi (letos jsou to pouze kluci) jsem se viděl už na dvou majálesových schůzkách. 
Myslím si, že jsou to všichni šikovní kluci, kteří se dokážou prezentovat před svojí školou a před lidmi. 
Jako největší konkurenci vidím Radka Matouše z Jírovcovky a také Martina Picka z Jirsíkárny. 
I tak věřím, že se dostanu do finální disciplíny, kde svoje výhody zúročím.
Co máš na Majálesu nejradši? Na co se vždycky těšíš?
Na Majálesu se mi hodně líbí, že je to obrovská akce, ale i tak zůstává zadarmo díky velké skupině 
dobrovolníků, kteří se na tom podílejí. Letos se těším na novou hru Mafii, kterou budou hrát školy proti 
sobě. Věřím, že i tu Bigy vyhraje. 
Co bys vzkázal čtenářům Vedneměsíčníku?
Přijďte se podívat na majálesové jammy a podpořte třeba i zde i Bigy. A hlavně se letos zapojte 
do Majálesu, ať už účastí na jedné z akcí během týdne, jako dobrovolník nebo v pátečním průvodu 
škol. Letos to bude stát za to!

Lukáš Hypša, foto: Tomáš Kouba

KrÁL 2018?
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NezNámá místa českobudějovického okolí

Zámek Dub na Prachaticku
Zámek Dub. Že jste o něm nikdy neslyšeli? 
Tak to byste měli využít jarní počasí, které 
láká k  výletům do  míst známých i  nezná-
mých. Romantický novogotický zámek 
najdete na Prachaticku, konkurují mu turi-
sticky mnohem známější místa. 
 Například město Bavorov. Začínáte si 
notovat lidovou píseň o  líném mládenci, 
kterého nebaví se kvůli hubičce smáčet 
ve  studené řece? Tak to jste tu správně. 
První zmínka o bohaté opoře rožmberské-
ho panství spadá do roku 1228, město teh-
dy zakládal rod Bavorů a rožmberská růže 
nad ním zavlála zhruba o  sto let později. 
Dominantou města je gotický farní kostel, 
jeho stavba začala někdy kolem roku 1360. 
Rožmberkové však v  kraji chtěli zřídit 
i  opěrný bod, a  tak pokukovali po  neda-
lekém vrchu Malošín. Roku 1355 jim sa-
motný Karel IV. udělil povolení vystavět tu 
hrad Helfenburk jako odměnu za  pomoc 
při potlačení revolty v  italské Pise. Ten se 
stává správním střediskem celého panství. 
Po  řadě peripetií, v  nichž svou roli hraje 
i smutné dědictví Bílé hory, přejde panství 
z  rukou Eggenberků do  majetku Schwar-
zenberků a roku 1922 jej zestátní Českoslo-
vensko v rámci pozemkové reformy. Dneš-
ním majitelem je město Bavorov, které se 
o  památku řádně stará, a  tak je tu stále 
co k vidění, zpřístupněna je věž s krásnou 
vyhlídkou na  jihočeské scenérie: Šumavu 
a JE Temelín, můžete navštívit řadu kultur-
ních akcí, a pokud vám po výšlapu na hrad 
vyschne v hrdle, můžete sucho spláchnout 
i pivem, točí se už od května. 
 Ale dost otálení a vydejme se k samot-
nému cíli naší cesty, zámku Dub. Najdete 
ho ve  stejnojmenné obci na  dohled hel-
fenburské věže. Už od  roku 1274 tu stálo 
tvrziště, později tvrz a  hrad. Dnes tu ale 
uprostřed alboreta s exotickými dřevinami 
najdete zámek s dominantní věží s cimbu-
řím, připomínající Hlubokou či méně zná-
mou „malou Hlubokou“ v Českém Rudolci. 

Prvním majitelem byl Jan z Dubu. V 1. po-
lovině 15. století už panství drží rod mno-
hem slavnější – moravský rod Dubských, 
ten však nakonec dá přednost Moravě 
a  majetek prodává rytířskému rodu Bou-
bínských, z nichž nejznámější je rytíř Petr, 
který patřil k družině Viléma z Rožmberka. 
Také tady se podepíše na  vlastnících Bílá 
hora. Pavlu Kavkovi z Říčan je celé panství 
zkonfiskováno, ale jeho manželka se ne-
vzdá a získá jej zpět. Vrací se sem po svém 
propuštění z  vězení i  samotný Pavel, ale 
jeho podlomené zdraví mu neumožní si 
zdejší krásy užívat dlouho a  již po  roce 
umírá. Pak už panství zažívá „střídání strá-
ží“. V roce 1839 však připadne rytíři Mořici 
z  Honigsteinu a  ten se pustí do  rozsáhlé 
přestavby, díky které získá zámek svou 
dnešní podobu. Zámek opět mění své ma-
jitele, až jej nakonec v  roce 1917 odkou-
pí podnikatelská rodina Broumovských. 
V  roce 1948 přichází konfiskace a  na  ho-
nosném sídle se vyřádí učni ze zemědělky, 
komunisté tu totiž zřídí  internát. V  roce 
1992 se z  emigrace vrací syn původních 
majitelů Jiří a  zdevastovaný zámek resti-
tuuje, aby ho následně prodal majitelům 
současným, rodu di Battaglia.
 Ti se pustili do  nákladných oprav 
a kousek po kousku dali sídlu jeho původ-
ní třpyt. Byť možná při prohlídce i vy zjis-
títe, že leckde to s  tím třpytem poněkud 
přehnali. Ale jak se říká, proti gustu…

Foto a text: Martin Volný

Jak se nám žilo za První republiky
Cesta do hlubin študákovy duše
Je tomu 100 let! 100 let nás dělí od bouřlivého roku 1918, ale právě na tehdy položených základech 
samostatnosti dodnes stojíme. V naší rubrice se ale nezabýváme velkými jmény, daty a zvraty tučně 
vytištěnými v učebnicích dějepisu, ale obracíme vaše zraky k věcem drobnějším a lidštějším. 
Ke každodenní a typické atmosféře té doby, k jejím zvláštnostem a zkrátka a dobře k tomu, jak se 
za první republiky žilo. A zatímco v minulém čísle jsme se věnovali módě, tentokrát se budeme 
věnovat studentskému životu. 

Učitelé a studenti
Dnešní student by se zaražením přihlížel 
tomu, s  jakou bedlivostí školní předsta-
vitelé dohlíželi na soukromý život svých 
svěřenců. Tito „dobrodinci“ študákům 
nakazovali, na  co se mají jít podívat 
do divadla a čemu se na opak obloukem 
vyhnout v kině. S velikou vervou pátrali 
po hospodách a putykách, zda-li v nich 
žactvo netráví svůj volný čas. Dokonce 
kontrolovali, jestli je v danou hodinu stu-
dent u sebe doma, no a chraň Bůh toho, 
kdo své školou nezatížené chvíle věno-
val hraní satanášské kopané („čutání“ 
bylo učiteli pokládáno za něco velmi ne-
mravného). Zkrátka, studenti to se svými 
učiteli neměli nijak lehké, a tak mnohdy 
pokládali za svou povinnost se „prófovi“ 
udatně vzepřít a jeho příkazů nic nedbat.
Takto se mezi vyučujícími a vyučovaný-
mi strhávali těžké boje. Profesoři měli 
v těchto šarvátkách navrch. Když nesta-
čila sardel (neboli pětka), mohl se kantor 
uchýlit až k tělesným trestům. Přespříliš 
odbojný žák byl tedy tahán za uši, neú-
prosně sešleháván ukazovátkem a  po-
sílán klečet do  kouta. Tyto výchovné 
metody sice zákon od roku 1870 zakazo-
val, ale v  praxi se užívaly stále, a  co víc 
– za podpory rodičů!

Učivo
Ještě za  habsburské monarchie téměř 
polovinu středoškolského učiva zabíralo 
studium latiny a řečtiny, a to na úkor svě-
tových jazyků a přírodních věd. Po vzni-
ku samostatného Československa se 
situace o  něco zlepšila a  více se učilo 
jazykům „našich spojenců“, tedy ang-
licky, francouzsky a  rusky. Do  školního 
rozvrhu pozvolna pronikal i přírodozpyt 
(směsice fyziky, biologie a chemie). Dále 
se studenti učili krasopisu, zpěvu (zpě-
vem se začínal každý den) a  základům 
účetnictví.

Volnočasové aktivity
Jak ale studentstvo trávilo kýžené chvíle 
odpočinku? Mezi sporty se provozoval 
zejména hokej a fotbal (i přes nevoli kan-
torů), rozvíjení tělesné zdatnosti se dělo 
pod záštitou organizací jako Sokol či 
Orel. Veliké oblibě se těšily také biografy. 
Za první republiky zažívala kinematogra-
fie úplný BOOM. Diváci se mohli poko-
chat pohledem na Niagarské vodopády 
nebo se řehtat nad komediemi Charlie-
ho Chaplina či mnohem později krále 
komiků – Vlasty Buriana. K  vidění byly 

také nacionalistické filmy jako Svatý Vác-
kav a Utrpením ke Slávě.
Éra první republiky nebyla sužována 
výdobytky moderní technologie jako in-
ternet a smartphone, a tak byli studenti 
ve svém honu na duševní povyražení od-
kázáni jen na literaturu. Četli se všemož-
né rodokapsy („čtení do kapsy“): kovboj-
ky, detektivky či verneovky.  Houfně se 
psalo do  všelijakých školních a  třídních 
časopisů. Jen málokdo se alespoň nepo-
kusil o pár zamilovaných básniček. 

Škola a město
Student byl tvor mnohem váženější, než 
je tomu dnes. Na střední školu nemohl jít 
jen tak někdo a studium na ní znamenalo 
slibnou kariéru. I  učitelům se dostávalo 
většího respektu. Pořádali vlastní před-
nášky, byli zváni na  společenské akce, 
coby čestní hosté, a skoro na každé ško-
le byl nějaký autor používané učebnice. 
Život školy a  města byl více provázaný: 
studenti se účastnili různých akcí města 
(například oslavy Božího těla) a  naopak 
měšťané chodívali na  akce školní jako 
plesy, pěvecké akademie a školní výlety.

Školní mluva
Pojďme se závěrem podívat na  školní 
slang, některá z tehdy používaných slov 
mezi škamnami už upadla do zapomění, 
s jinými se setkáte dodnes:
Třída – klasa, kláda; kantory označována 

jako miláčkové, synkové, banda mizer-
ná, skotáci, darebáci, zvěř, papnhajmští, 
ušatí, klackové, milí přátelé, mládenci 
a  dívky, chytráci, hlupáci, ignoranti, za-
bedněnci, mládež, Václavové, sběř, ho-
lota (taktéž líná holota), kosové, dětičky, 
holomci atd. atd.
Propadnout – prohrát ligu, dostat knok-
aut, puknout, prasknout, lupnout, být 
grogy, být položen, být odpočítán, být 
skolen, řachnout
Učitelé – prófové, prófáci, profousové, 
profíci
Škola – bouda, gympl, barák, chajda, ho-
lubník, kurník, posada, flákárna, myšárna
Ředitel – říďa, řiďas, řeďák, řeďule, řepák, 
řepinskej, řízek, bobr, něguš, škýz, šerif, 
Zeus, pan řídící, sahub, hosudar, jasné 
slunéčko, plantážník, vysokoprevoscho-
ditelstvo, přílbotřasný Josef, Šir Chan, 
Nanna Sahib, prefekt, komodor, Stěnka 
Razin, ataman, Taras Bulba, Pán Sedmi 
moří, Veliký Bůh Brown atd. atd.
Pětka – kule, stágra, dosták, sardel, puma
Mít okno – být čistej jak slovo boží, dutej, 
mít blbej tejden
Pan školník – školábr, školda, školina, 
školmistr, školomet, školmetr, pan Hlav-
ní, pan Důležitý, škuldínek, šulděc, bou-
dař, duch boudy, přídveřník, Kerberos, 
tepna závodu, ministr zásobování
Sborovna – drbárna, klepárna, duchárna, 
rejpárna

Adam Zatloukal, foto: SledujuFilmy.cz

Prohlížím si svoji nástěnnou mapu v po-
koji. Špendlíky mám vyznačeno, kde 
všude jsem už byl, abych náhodou ne-
zapomněl. Jedna část Evropy však zů-
stávala stále nedotčená. Pobaltí. Region, 
o kterém jsem tolik slyšel a o němž jsem 
se na univerzitě tolik naučil, na to si budu 
mimochodem stěžovat v  článku ještě 
párkrát. Zcela nečekaně jsem v ruce držel 
letenky od společnosti AirBaltic. Už jsem 
jistě zmiňoval, jak moc nenávidím níz-
konákladové aerolinky, tentokrát ovšem 
nebylo zbytí. 
 Začátkem března jsem se tedy ocitl 
na rižském letišti. Jeho velikost mě zara-
zila. Město, které je jenom o  něco málo 
větší než třeba Brno, má poměrně vel-
ké letiště, které se dá srovnat například 
s  letištěm v  Ankaře nebo Kodani. První 
zásadní problém byl jazyk. Cestou au-
tobusem marně luštím ze zavěšeného 
monitoru názvy zastávek a porovnávám 
to s tou, kam se potřebuji dostat. Ovšem 
nezoufejte, pokud umíte rusky, v Pobaltí 
se rozhodně neztratíte. A pokud si mys-
líte, že rusky neumíte, třeba jako já, brzy 
se přesvědčíte, že vlastně rusky umíte. 
Jak jsem se později několikrát ujistil, při 
komunikaci s  místními jsem byl úspěš-
nější, pokud jsem češtinu prokládal slo-
víčky „da“, „nět“ a „spasíba“, než když jsem 

se snažil vyslovit: „Visneiedomājamākais 
šaursliežu dzelzceļš“. To platí pro komu-
nikaci se staršími lidmi, mladší generace 
pochopitelně hovoří anglicky, tak jako 
u  nás. Tím nechci urazit „tetu“ ze super-
marketu, která na  mě od  kasy hulákala 
„give pasaport or beer no“. To pro mě 
bylo další velké překvapení v  Lotyšsku. 
Musel jsem čekat dvacet let a odcestovat 
do  této pobaltské země, aby se mě ně-
kdo zeptal na občanku při nákupu piva. 
 Když už jsem načal pivo, na  chvilku 
se u  něj pozastavím. Chtěl bych udělat 
takovou malou reklamu oboru na  Uni-
verzitě Karlově, který studuju. Jedná se 
o  mezinárodní teritoriální studia. Celý 
semestr jsem proklínal, proč se učíme tak 
dopodrobna zrovna Pobaltí. Dopodrob-
na se rozumí jména národních hrdinů, 
obrozenců, eposů či politiků. Ze všech 
těch jmen mi v hlavě utkvěl lotyšský ná-
rodní epos Lāčplēsis. Krom toho, že jsem 
poprvé v životě proklínal lotyšštinu, ptal 
jsem se sám sebe, k čemu mi to všechno 
vlastně bude. V jednom kiosku jsem však 
zcela náhodou objevil stejnojmenné 
pivo. V ten moment půl roku mého živo-
ta dostalo konečně smysl, mohl jsem dát 
ostatním lekci o  tom, co v  sobě ukrývá 
věhlasný název piva, co právě popíjíme. 
Obecně jsem si pivo v  Lotyšsku zamilo-

val. Lotyšská pivní kultura je jedna z nej-
lepších, jakou jsem kdy zažil. 
 Od  piva nemůžeme přejít k  ničemu 
jinému než k jídlu. Tradiční pokrmy v Po-
baltí jsou brambory, brambory a  zase 
brambory. Samozřejmě, že to tak není, 
ale brambory jsou snad ve všem. Němec-
ká kultura je zde silně zakořeněná, a tak 
není divu, že jsem se v první rižské tradič-
ní restauraci cítil jako v motorestu u ně-
mecké dálnice. Zelí, řízky, karbanátky, 
pečené brambory a  další podobná jídla 
samozřejmě nechyběla. V  přímořských 
oblastech pak můžete ochutnat různé 
typy pokrmů z ryb. Patrný je i ruský vliv, 
a tak na lotyšském stole nemůže chybět 
třeba boršč. Ruský vliv je v Lotyšsku stále 
velmi aktuální. Dřevěné budovy a socia-
listické betonové stavby jsou připomín-
kou na nepříliš oblíbené období lotyšské 
historie. Kdo je na  pochybách, Lotyšsko 
je členem jak Evropské unie, Eurozóny, 
tak i NATO. Stačí vám tedy pouze občan-
ka a eura. 
 Co v  Lotyšsku navštívit? Riga stojí 
rozhodně za  to, ovšem během prvního 
dne ji zvládnete zevrubně procestovat. 
Pro druhý den doporučuji nasednout 
na  příměstský vlak, který vás bude stát 
do  dvou eur, a  dojet do  hodiny vzdále-
né Siguldy. Zde můžete navštívit místní 

národní park Gauja a  prozkoumat míst-
ní hrady Sigulda a Turaida. Než opustíte 
Rigu, nesmíte minout pobřežní městeč-
ko Jurmala vzdálené asi deset kilometrů 
od hlavního města Lotyšska. Zapamatuj-
te si, že Riga se vyslovuje správně s dlou-
hým “i”, je to tedy “Ríga”. Během následu-
jících dní můžete navštívit ruské město 
Daugavpils a  další velká města jako Jel-
gava, Bauska a  především nádherné le-
tovisko Liepaja, kde jsem strávil celých 
deset dní. Baltské moře je ideální volba 

pro ty, co preferuji chladnější a  méně 
slané moře. Balt dokonce v zimě zamrzá, 
až tak málo je slaný. V Liepaje jsem viděl 
zamrzlé moře vůbec poprvé ve svém ži-
votě. Návštěvu Lotyška můžete zakončit 
na  sever od  Liepaji v  národním parku 
Slitere a kochat se nedotčenou přírodou 
v okolí mysu Kolka.
 Pokud o Lotyšsku (a Pobaltí celkově) 
uvažujete, neváhejte ani minutu a vydej-
te se do této skvělé země.

Foto a text: Roman Jordán

Objektem mého zájmu se pro tentokrát 
stala kavárna v pomyslném středu města 
– tedy přímo na  náměstí, vedle pizzerie 
Fontány. Tento podnik otvíral již v  listo-
padu a zatím se zdá, že nemá o zákazní-
ky nouzi, nemohla jsem si ho tudíž zcela 
logicky nechat uniknout. Tentokrát jsem 
si ale na  hodnocení přizvala odbornici 
v oboru kavárenském – svou spolužačku 
Lenku Losenickou. Když upila ze svého 

šálku americana, prohlásila ‚‚Můžeš si tam 
dát, že kávu mají výbornou. Je hořká, ale 
není kyselá.‘‘ Já jsem trochu netradičně 
zkusila místní ledový čaj. Neurazil, ale ani 
nenadchl. Co ale rozhodně nadchlo, byl 
interiér. Jednomyslně jsme se shodly, že 
kavárna je ideální „zašívárnou“ pro stu-
dium nebo třeba – jako v mém případě 
– psaní článků do  VDM. Naprosto une-
šené jsme byly mechovou stěnou, po-
hodlnými křesílky a příjemným přítmím. 
Oči upoutá i vitrína s vystavenými dortí-
ky, na které nám však už nezbylo místo, 
a  proto necháváme jejich hodnocení 
na vás. Na co bych ale určitě neměla za-
pomenout je, že kavárna zároveň dispo-
nuje bohatým výběrem vín, které za košt 
nepochybně také stojí. Takže jak kavárna 
dopadla ve  výsledku? Odcházely jsme 
naprosto okouzleny, takže 9,5/10.

Jitka Řehořová, foto: Tomáš Kouba

LoTyŠSKo aneb jak vypadá země našeho tradičního hokejového soupeře?

Zápisník kavárenského povaleče: Essence café
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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 stře-
doškoláci, které tato volba zanedlouho čeká, nebo jí již máte plnou hlavu. Vedneměsíčníkový seriál Vejška! Volba těžká? vám může být inspirací. V každém čísle se seznámíte s dvojící mladých lidí, kteří vám 
prozradí, jak se uskutečnil právě jejich krok k vysokému vzdělání. V tomto vydání se nám představí dva studenti umělecké fakulty. Vybrali si však rozdílné obory. 

Barbora Procházková, 
20 let
Fakulta designu a umění Ladislava Sutna-
ra Západočeské univerzity v  Plzni, obor 
Ilustrace a grafika

Jakou střední školu jsi vystudovala?
Studovala jsem Biskupské gymnázium v Čes-
kých Budějovicích a myslím, že mi tahle škola 
dala hodně hlavně v oblasti jazyků. Asi bych 
už nikdy neměla příležitost se zabývat tolika 
jazyky najednou. I to, že škola podporuje vý-
jezdy do  zahraničí, je skvělá věc. Díky tomu 
jsem mohla strávit rok v Pasově. Na vysokou 
už mě moc nepřipravila, ale to je tím, že jsem 
si vybrala úplně jiný směr.

Kdy a  proč ses rozhodla pro obor, kterému 
se nyní věnuješ?
K  umění jsem měla vztah už na  střední, ale 
přímo k oboru Ilustrace a grafika jsem se do-
stala náhodou, když mi kamarád navrhnul, ať 
to jdu studovat, a další kamarádi mi poskytli 
ateliér, kde jsem si mohla vytvořit portfolio. 
A  vlastně mě s  celým řemeslem grafiky se-
známili. Moc mi pomohli. Na grafice mě baví 
právě její řemeslná stránka a  to, jak se dá 
propojit i s dalšími obory, jako je třeba kniž-
ní vazba. Baví mě se učit různé druhy tisků 
a hrát si s technikami, které člověk může při 
tisku použít.
Jaké přijímací zkoušky jsi složila, aby ses 
na školu dostala?
Měli jsme na  přijímačkách dvě kola. První 

spočívalo v  tom, že jsme do  školy přinesli 
desky se svými pracemi a  čekali do  dalšího 
dne, jestli postoupíme do druhého kola. Tam 
nás bylo dvacet a celý týden jsme plnili dvě 
zadání denně, což zabralo vždy celý den. Bylo 
to ale hezky uvolněné. Lidi se mezi sebou ba-
vili a půjčovali si navzájem věci, které si třeba 
zapomněli. Nebylo to složité. Takhle zpětně si 
říkám, že je vlastně nejdůležitější, aby člověk 
byl v klidu, ukázal, co umí, a nesnažil se něko-
ho napodobovat. Pak je to v pohodě.
Co tě ve škole baví? A naopak, má i nějaká 
negativa?
Na  naší škole mě baví to, kolik tam máme 
možností. Je tam spousta zajímavých ateli-
érů, kde se člověk může naučit lecčemu. Fa-
kulta je podle mého názoru zaměřená hlavně 

na řemeslnou stránku umění. Myslím si, že je 
to dobře, protože takhle máme alespoň ně-
jaký řád. Občas mají ale profesoři tendenci 
sklouzávat do konzervativních názorů a hod-
notit podle starých mistrů.
Jaký předmět je pro tebe nejzajímavější?
Momentálně jsem se zamilovala do  knižní 
vazby, tak se teď probírám různými typy va-
zeb a  papíry. Ve  škole se na  knize učíme šít 
skicáky, zavěšovat knihy nebo vyrábět lepo-
rela. 
Jak vidíš své uplatnění na trhu práce po vy-
studování oboru?
To je pro mě trochu děsivá otázka. Chtěla 
bych ve svém oboru zůstat, je jen otázka, ja-
kou práci konkrétně budu dělat.

David Nebor

zNÁTE SE S: kreativcem dvou nejoriginálnějších prezidentských kampaní?

Vojtěch Liebl, 20 let
Fakulta designu a umění Ladislava Sutna-
ra Západočeské univerzity v  Plzni, obor 
Grafický design

Jakou střední školu jsi vystudoval?
Vystudoval jsem Biskupské gymnázium. 
Po základce to byla nejlepší možnost, proto-
že jsem nevěděl, co chci. Pravdou je, že jsem 
to nevěděl do  poloviny druháku. BiGy mi 
během těch čtyř let dalo rozhled, množství 
krásných chvil se super lidma a  taky důvěru 
v sebe a v to, co dělám. 
Kdy a proč ses rozhodl pro obor, kterému se 
nyní věnuješ?
Ta polovina druháku byla hodně klíčová. Tam 
jsem se grafice a nějaké kreativní tvorbě začal 
věnovat víc než kdy předtím. Jsem moc rád, 
že jsem měl kolem sebe lidi, kteří mi hned ne-

řekli: „Hele, to je fakt sh*t…“ Díky tomu jsem 
se mohl vypracovat na  takovou úroveň, že 
grafický design teď studuji. Cokoliv uděláš, je 
hned vidět. A to mě hodně baví.
Jaké přijímací zkoušky jsi složil, aby ses 
na školu dostal? 
Ještě než bych popsal přijímačky, chci zmí-
nit jednu důležitou věc, která jim předchází. 
Pokud se hlásíš na  umělecký obor, je dost 
důležité, abys navštívil školu během konzul-
tací. Mně to hrozně nakoplo a posunulo. Byl 
jsem poprvé konfrontován profesionálním 
přístupem plným kritiky. Talentovky trvají 
celý týden. První kolo probíhá tak, že přine-
seš portfolio, které obsahuje domácí práce, 
zakázky nebo printy, a  oni udělají selekci. 
Pokud se dostaneš do druhého kola, začíná 
ta těžší část. Praktické úkoly, které testu-
jí tvoje kreativní schopnosti. Moc jsem se 
na to nepřipravoval, šel jsem tam v podsta-

tě s tím, co umím. Každopádně, ať studuješ 
na „Sutnarce“ cokoliv, tak je dobré mít zákla-
dy kresby.
Co tě ve škole baví? A naopak, má i nějaká 
negativa?
Mě tu baví asi všechno. Rozhodně občas při-
chází chvíle, kdy si říkám, že je to úplně zby-
tečné, například u  dějin umění. Aby člověk 
mohl studovat uměleckou – a to platí vlastně 
u  všeho – tak musíš mít hodně velký zájem 
a motivaci to dělat. Jestli něco chceš dělat na-
půl, nebo máš uměleckou školu jako zálohu, 
tak tam radši nechoď. Když ho máš, tak podle 
toho budou ty roky tady vypadat. 
Jaký předmět je pro tebe nejzajímavější?
Kresba s  Borisem Jirků je zábavná a  on tě 
naučí hodně kreslit, když budeš chtít. Super 
je třeba typografie. Je to obor, který se za-
bývá písmem, jeho funkcí a podobně. Na ty-
pografii máme teď nově Ondřeje Zámiše, 

grafického designéra, jenž vytvořil nový vi-
zuál Liberce. S ním ty hodiny směřují hodně 
do praktického života.
Jak vidíš své uplatnění na trhu práce po vy-
studování oboru?
Naše škola nabízí možnost pokračovat v ma-
gisterském studiu, které je zajímavé tím, že 
se tu prolíná víc oborů najednou. Taková 
mezioborová zkušenost přináší řadu výhod 
do světa práce. Uvidím, jestli tu budu pokra-
čovat. Po  škole bych si představoval práci 
v  grafickém studiu. Ale těžko říct, kam mě 
to dovede. Kvalitní grafika bude asi vždycky 
potřeba. Velký problém, se kterým se grafic-
ký design v Česku potýká, je obrovské množ-
ství nekvalitní a  levné práce. Doufám, že se 
jednou dožiju situace, kdy zruší FB stránku 
Grafický odpad kvůli nedostatku příspěvků.

David Nebor

Už tři měsíce má Česko staronového 
prezidenta, který byl už podruhé 
zvolen přímo lidem. zatímco když 
byl prezident volen nepřímo po-
slanci a senátory, hráli klíčovou roli 
lobbisté, kteří se pokradmu schá-
zeli v  temných zákoutích restaurací 
a  kaváren, nyní, v  přímých volbách, 
jsou to kreativci, jejichž úlohou je 
naopak dát o  kandidátovi veřejně 
vědět, a  to pokud možno tou nejo-
riginálnější možnou formou. Právě 
s  jedním takovým, který má za  se-
bou už dvě prezidentské kampaně, 
dnes budeme hovořit. Je jím třiatři-
cetiletý absolvent písecké filmové 
akademie a  někdejší student Gym-
názia Jírovcova a  zakládající člen 
Vedneměsíčníku Jakub Hussar, kte-
rý stvořil „tyrkysovou revoluci“.

Ještě než se vrhneme na politiku, pro-
mluvme si o  tvém největším a  určitě 
celoživotním koníčku, o  filmu, kolem 
kterého se točíš už od  studentských 
let. Co tě vlastně k filmu přivedlo?
Touha vyprávět sugestivní příběhy. 
Kolik jsi celkem nasbíral cen za  film, 
ale třeba i za reklamy, a jaké si nejvíce 
vážíš?
Je toho mnoho, namátkou bronzový lev 
z Cannes, zlatý Promax za televizní prá-
ci, ceny za krátké filmy z mezinárodních 
festivalů v Polsku, Maďarsku, Estonsku... 
Nejvíce si ale vážím ceny „Česká hra 
roku 2014 – Debut“ za  online karetní 
projekt „Coraabia“, jelikož herní vývojář-
ství je odjakživa mým koníčkem a velký 
sci-fi projekt tohoto ražení představoval 
splněný sen.
Jaký ze svých filmů považuješ za  svůj 
TOP? 
Nejraději mám tolik milované i zatraco-
vané Skeletony. Je v nich všechno – lalo-
ky, chapadla i brak :) Ale především pak 
olbřímí kus práce stovek nadšenců ze 
všech koutů republiky. 
Pojďme na  prezidentské kampaně. 
Nejdříve se ale vraťme o pět let nazpět. 
Tehdy jsi stál za iniciativou kandidovat 
Vladimíra Franze, skladatele, hudeb-
níka a především pedagoga Divadelní 
a Filmové fakulty AMU. Proč právě on 
měl být pro Česko tím nejlepším prezi-
dentem? A  co jste jeho kandidaturou 
chtěli dokázat?

Myšlenka prezidentské kandidatury 
prof.  Vladimíra Franze byla bleskem 
z čistého nebe, šlo o přirozenou odpo-
věď na tři body, které jsem si subjektiv-
ně stanovil coby kritéria pro kvalitního 
kandidáta – aby byl vzdělaný, měl určitý 
přesah a dobré renomé v zahraničí. Vla-
dimír všechna tato pravidla splňoval. 
Zpočátku Vladimíra Franze média 
i  veřejnost vnímaly pro jeho rozsáh-
lé tetování jako určitou raritu. Přesto 
jeho popularita dosáhla v  podstatě 
raketového vzestupu, takřka z nuly až 
na téměř 400 tisíc hlasů. Čím to, že na-
konec nechal za svými zády i mnohem 
známější jména? Pomohla vaše práce 
coby kreativce jeho kampaně?
Kampaň byla vedena formou občanské 
iniciativy. VFP (Vladimír Franz Prezi-
dentem) bylo rozsáhlé hnutí nadšenců 
a dobrovolníků, kteří se podíleli na kam-
pani z  ryzího nadšení a  bez nároku 
na  odměnu. Náš vklad byl přirozeně 
markantní – chtěli jsme Franze na hrad 
a byli jsme pro to ochotni společně vy-
konat maximum.
Po  prvním kole váš kandidát podpo-
řil Miloše Zemana. Nebylo toto gesto 
vlastně popřením smyslu jeho kandi-
datury, jejímž leitmotivem bylo otevřít 
mysl českých lidí, udělat je tolerant-

nějšími a dát jim prezidenta „zezdola“, 
nesvázaného s establishmentem?
Beru to jako Vladimírovu ryze politic-
kou chybu. Údajná podpora Miloše 
Zemana vznikla tím, že v  rozhovoru 
pro Týden připustil, že nebude volit 
Karla Schwarzenberga. Média i Zeman 
sám celou událost přifoukli, což bylo 
o to smutnější, vezmu-li v potaz fakt, 
že iniciativa VFP vznikala právě proto, 
aby se například Miloš Zeman českým 
prezidentem nestal. 
Každý, kdo je v  takové míře zapojen 
do politické kampaně, se musí potýkat 
s řadou negativních jevů, jako je např. 
určitá deziluze z  české společnosti 
i  celého veřejného prostoru, který je 
přeplněn silně emotivními nesnášenli-
vými projevy, a to nejen na sociálních 
sítích. Co vás nakoplo, že jste se rozho-
dl do toho jít znovu a přijmout tento-
kráte nabídku Pavla Fischera?
Zpočátku jsem byl osloven panem Ho-
ráčkem, kterému jsem pomohl postavit 
štáb a předal jsem mu do začátku určité 
základní know-how. Náš pohled na zá-
kladní principy kampaně se však lišil, 
a  proto jsme se po  několika měsících 
vydali každý svou cestou. Když mne 
o  rok později oslovil tehdy neznámý 
diplomat Pavel Fischer, velmi jsem tuto 

nabídku zvažoval. První cesta s  ním – 
bylo to na debatu kandidátů do Liber-
ce – však dalece předčila má očekávání 
– přede mnou stála osoba, která se pro 
výkon této vrcholné funkce hodila jako 
nikdo jiný. Pak už to šlo ráz naráz. 
S  „tyrkysovou revolucí“ jste nakonec 
slavili nečekaný úspěch, který přinesl 
Pavlu Fischerovi třetí místo a podporu 
přes půl miliónu voličů. Proč se právě 
tato barva stala leitmotivem celé kam-
paně?
Nastoupili jsme v  půlce listopadu, a  to 
bylo velmi, velmi pozdě. Potřebovali 
jsme nějaké výstražné „alert“ zbarvení, 
které na  první pohled zaujme. Ve  hře 
bylo vícero variant, avšak právě tyrkyso-
vá významně ladila s Pavlovýma očima 
i povahou jeho osobnosti. Obecně totiž 
platí, že modrá barva je smířlivá a uklid-
ňující.  
Protože jsi sám prošel dvěma pre- 
zidentskými kampaněmi, určitě máš 
kompetenci hodnotit, jak přímá volba 
prezidenta proměnila Česko. Polito-
log Jiří Pehe tehdy vysvětloval změnu 
volby prezidenta z nepřímé na přímou 
obavou, aby se i  příští nepřímá volba 
nezvrhla do trapné frašky nebo para-
lýzy, která degraduje demokratickou 
politiku. Nemáš pocit, že některé ex-

cesy, ať již z  voleb předchozích nebo 
těch nedávných ale nakonec ukázaly, 
že degradovat demokracii v naší zemi 
může jakákoli forma prezidentských 
voleb?
Přímá volba přenesla další várku kom-
petencí mezi lid, což zesiluje vzájemné 
antipatie znesvářených táborů. Dokud 
prezidenta vybírali naši volení zástup-
ci, bylo to na  koho svést. Nyní se lidé 
za  zpackaný výsledek mohou obviňo-
vat vzájemně, což vede k  tvorbě uza-
vřených bublin a  kmenů. Přímá volba 
skutečně citelně rozděluje společnost. 
Lze ji však zároveň vnímat jako svéráz-
nou formu občanské osvěty a  zároveň 
příležitost k tomu naučit se něco o nás 
samých. 
Můžeme s  tebou za  pět let počítat  
znovu?
Záleží na okolnostech. Uvidíme.
A  na  závěr si neodpustím otázku 
na tvou roli v první redakci Vednemě-
síčníku. Dala ti tato zkušenost něco 
do osobního či profesního života?
Byl to skvělý rozjezd pro tvůrčí psaní. 
Na tyto dřevní počátky vzpomínám moc 
rád a byl jsem rád, že jsem byl společně 
s tebou i dalšími přáteli u jeho vzniku. 

Martin Volný, 
foto: Anna Šolcová
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kresby: Alžběta Kalná
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HOŘKá KOMEDIE 

Nebreč, byl to jen příběh, 
život není veselý, říkají ve špatnou chvíli. 
Ale opravdu potřebujeme pravdu? 
Já chci věřit na elfy a víly! 

Chci šampaňské a chci jahody, 
chci happy endy a náhody, 
které se v realitě sotva stanou. 
Pan Grey se nakonec setká s Anou. 

Stěžujeme si, že padáme z bláta do hnoje. 
No a co, že je to jen příběh, 
když my šťastný být neumíme, ať aspoň někdo je.

Martina Mašková

PORUCHA SPáNKU

Plíživé světlo
vtírá se do mozku
a křičí oděno v smrtný šat přítmí
schovává se v temných koutech
plných zaprášených pavučin
bytu čtyř hluchých stěn
v nichž dávno už bydlí
jen úzkost
co libuje si v nočních křečích
chrámů, prázdných k uzoufání
v lavicích se krčí a mumlá si
svou monotónní modlitbu
modlitbu naděje
vždyť než se naděješ
přijde DEN…

Líný čas však zrnka
jen zvolna pře-sy-pá-vá
a hluchota křičí
v smrtném šatu přítmí
a v plíživém světle vtírá se
DEN

Mr. Free

Podívej se na mě.
Podívej se doopravdy.
Co vidíš?
Vidíš do mě?
Vidíš aspoň zrnko pravdy?
A co cítíš?
Jsem to já
anebo ty ve mně?
Jdeme spolu
nebo jenom stejně?

Alé

vzkázat hlubinám
v ledovém moři
ať mi nebouří
mysl
(když usínám)

vzkázat všem pouštím
a horku v dáli
ať mě nepálí 
jazyk
(při pravdě)

dál vzkázat růžím
co trní mají
ať nedrásají 
mi dlaně
(cestou)

naposled vánku
zefyru v lese
ať mě donese
domů
(nebo tam, kde mám být)

Josefína

ŽALUZIE

O praktičnosti žaluzií,
Pochybovat takřka nejde,
Zatáhneš za nitku,
a půlku věcí nevidíš,
Zatáhneš víc,
A vidíš jen žaluzie.

Blátomír Vládista

CEREMONIáL

Dva lidé: Jeho žena a její muž
Sobě oddali se v onen den
V černém celý On, Ona na rtech růž
Sobě oddali se sobě jen.

Dvě duše oné noci vzplanuly
A sebe vtiskly v novou duši
Lůno těžklo, jak měsíce míjely
A hle! Srdce čerstvé buší.

Dva životy dvé plodů snesly
A dvé plodů nesou stale dál
Plody živí, by onoho dne vešly
Také v svatý ceremoniál.

Adam Básnička
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ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE
- WORTNERŮV DŮM
U Černé věže 22
27. 4. – 8. 7. Martin Gerboc – Martin 
Eder – Justin Mortimer – Attila Szücs 
/ člověk člověku člověkem
- ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA
20. 5. – 7. 10. česká krajinomalba 
/ ze sbírek pojišťovny Kooperativa

DŮM UMĚNÍ
Náměstí Přemysl Otakata II. č. 38
4. 5. – 3. 6. Tham & Videgård Arkitekter 
– in Detail
12. 6. – 19. 8. Pia Linz

KOMORNÍ GALERIE U SCHELŮ
Panská 7
31. 5. – 4. 7. Jiří Slíva (autorská výstava)

GALERIE NAHOŘE
Metropol, Senovážné nám. 2
23. 5. – 22. 6. Jiří Bain – Princip kontrastu

KINO KOTVA
Lidická 2110
13. 4. – 25. 5. L. Kacrová, L. Pužmanová 
- DVĚ

GALERIE D9
Dukelská 9
24.4. – 18.5. Kateřina Drahošová 
– Nomádi Noci

VÝSTaVy

Ráda bych řekla, že stejně tak, jako s  ja-
rem rozkvétá příroda venku za  oknem, 
kvete i  nabídka filmů v  kinosálech. Ov-
šem když si prohlížím programy kin 
za poslední měsíce, musím s politováním 
říct, že tomu tak není. Proto tenhle člá-
nek namísto filmovým novinkám, které 
z  valné většiny představují animované 
filmy, věnuji novinkám ze světa kinema-
tografie.
 Že to zní úplně stejně? Ano, 
připouštím určitou podobnost těchto 
dvou termínů. Oním druhým slovním 
spojením však ale myslím filmové 
galavečery, které se na přelomu zimy a 
jara odehrály. 
 Snad nejprestižnější světová oceně-
ní – američtí Oscaři – se letos udíleli už 
po  devadesáté! Na  rozdíl od  minulého 
roku, kdy většinu kategorií přímo pře-
válcoval snímek La La Land, odnášeli si 
letos zlaté sošky tvůrci různých snímků 
(připomeňme ty nejvýraznější – Darkest 
Hour; The Shape of Water; Three Billboards 
outside Ebbing, Missouri; I, Tonya; Blade 
Runner 2049 …). Konkrétně z  obdarova-
ných si například za nejlepší režijní výkon 
odnesl Guillermo del Toro za  The Shape 
of Water, za nejlepšího herce v hlavní roli 
Gary Oldman za  výkon ve  filmu Darkest 
Hour (pro nás všechny, kteří se ve  jmé-

nech hollywoodských herců  tolik nevy-
známe – Sirius Black z Harryho Pottera), 
za  nejlepší ženský herecký výkon pak 
Frances McDormand za svou roli v Three 
Billboards outside Ebbing, Missouri. Další 
letošní výherce si můžete vyhledat přímo 
na internetových stránkách Oscarů, kde 
také najdete všechny výherce i jen nomi-
nované za celých devadesát let existence 
tohoto ocenění.
 Kulatiny slavil i Český lev – již 25 let 
tuzemští filmaři každoročně soupeří 
o křišťálového lva a zároveň samozřejmě 
poctu ze strany České filmové a televizní 
akademie (ČFTA). Letošní ročník napros-
to rozdrtila Bába z  ledu. Film Bohdana 
Slámy si odnesl celkem šest cen. Dařilo 
se i nostalgickému snímku Po strništi bos 
Jana Svěráka, nejlepší scénografii si od-
nesla Lajka Aurela Klimta, Martina Velíška 
a  Františka Liptáka a  nejlepším doku-
mentem loňského roku se stala Červená 
Olgy Sommerové. Kompletní seznamy 
jsou opět dostupné na  stránkách Čes-
kých lvů.
 Jak už to v  životě bývá, veselí střídá 
smutek a  naopak. Proto bych zde ráda 
připomněla odchod Miloše Formana, 
který se svými díly výrazně zapsal nejen 
do české, ale především světové kinema-
tografie. Tento vynikající režisér proslul 

zejména filmovou adaptací Přeletu nad 
kukaččím hnízdem, životopisným Amade-
em, snímkem Lid versus Larry Flynt, iko-
nickým muzikálem Vlasy,  dále Goyovými 
přízraky, nebo ještě v  Československu 
vzniklými filmy Lásky jedné plavovlásky 
či Hoří, má panenko. Jako jeden z  mála 
Čechů se tak kariérně zařadil – bez nad-
sázky – mezi světovou filmařskou špičku 
a získal mnoho zahraničních ocenění.
 A  abych naplnila smysl filmové rub-

riky, měla bych zmínit alespoň nějaké 
snímky, které v  poslední době kinosály 
prošly nebo projdou. Mezi nejlepší patří 
bezesporu Rudá volavka o  ruské tajné 
agentce (Jennifer Lawrence), Avengers: 
Infinity War, Pepa, kde titulní roli ztvárnil 
Michal Suchánek, či Ocean´s 8 (v českém 
znění Debbie a její parťačky), který volně 
navazuje na  legendární sérii Dannyho 
parťáci. 

Kristýna Jandová, foto: procne.ihned.cz

Perné filmové jaro

Gillian Flynnovou, talentovanou au-
torku několika psychologických thri-
llerů, nejspíš netřeba představovat. 
Proslavila se především úspěšným 
románem  Zmizelá, který trhal rekordy 
v  prodeji po  celém světě a  po  jehož 
přečtení vám zůstane stát rozum v hla-
vě. Na  podzim minulého roku vydalo 
nakladatelství Knižní klub její krátkou 
povídku „Skvrna“, která slibuje napína-
vý zážitek plný duchařiny.
 Susan Burkeovou, starostlivou 
matku a  manželku, poslední dobou 
zneklidňuje její vlastní dům – má pocit, 
že v něm straší. Staré viktoriánské sta-
vení oplývá podivným temnem, Susan 
slyší mumlání duchů a v domě dokon-
ce najde krvavou skvrnu. Rozhodne se 
jednat, a  navštíví věštecký salon, aby 
mohl být její dům očištěn. To však netu-
ší, do čeho se pouští – dům totiž skrývá 
víc než jedno děsivé tajemství… 
 Tohle je přesně ten typ knihy, který 
je schopen zaujmout úplně každého – 
jak zkušené knihomoly, kteří jsou vybí-
raví a mají za sebou již spoustu povede-
ných i nepovedených příběhů, tak i ty, 
kteří se v  literatuře tolik neorientují. 
Tahle knížka má totiž jednu obrovskou 
výhodu – je velmi krátká, má asi 70 

stránek malého formátu, takže ji máte 
v cuku letu přečtenou. 
 Ze Skvrny sálá zvláštní, chladná, až 
nepříjemná atmosféra, která vás spo-
lečně s autorčiným mistrným vypravěč-
ským umem zaručeně pohltí už od za-
čátku. Počítejte s tím, že se od příběhu 
nebudete moci odtrhnout, aniž byste 
se dostali ke  konečnému rozuzlení, 
po kterém se zmůžete leda tak na ubo-
hé: „CO?!.“
 Já jsem z  této duchařské povídky 
opravdu nadšená – dokonce až do  ta-
kové míry, že jsem ji hned po  dočtení 
vnutila všem v  mém okolí. Ale každý, 
poté, co si vyslechl mé ódy, si ji rád pře-
četl a vzápětí uznal, že je to vážně pec-
ka! Všichni z ní byli uchváceni a dali mi 
za pravdu, že vskutku geniálně promyš-
lený děj nemá sebemenší chybičku. Ne-
jasné maličkosti byly objasněny, přes-
ně do sebe zapadly a vytvořily tak něco 
neuvěřitelného. A o hrůzném závěru už 
ani nemluvím… Když si na něj vzpome-
nu, mrazí mě v zádech ještě teď!
 Ale pak by to nebyl správný horor, 
nemyslíte? Skvrnu jsem si užila plnými 
doušky, až mi je líto, že byla tak krát-
ká. Ale i v délce příběhu se skrývá ono 
kouzlo – výstižnost a akční děj je mnoh-
dy lepší než sáhodlouhé kapitoly o „ni-
čem“. Jo, Gillian Flynnová u  mě zase 
sklízí úspěch a  musím se přiznat, že 
v porovnání s jejími ostatními knihami 
(které mimochodem hodnotím velmi 
dobře, patří mezi mé nejoblíbenější!) 
se mi Skvrna líbí nejvíc. Má prostě ten 
správný šmrnc, pořádnou dávku tajem-
na a čte se rychlostí blesku!

Foto a text: Vendula Jindrová

Divadelní soubor Šramot pod vedením 
režiséra Jana Štěcha uvedl v  pátek 31. 
března v Divadle U Kapličky premiéru ko-
medie Antonína Procházky s názvem Ještě 
jednou, profesore. 
 Nenechte se zmást názvem, před-
stavení nenabízí žádný zvrhlý příběh, 
přestože několik komických situací má 
k  dvojsmyslným nedorozuměním lehce 
nakročeno. Vysokoškolský profesor Ivoš 
(Vratislav Malý) by chtěl prožít romantic-
kou lásku, která je zobrazena v jeho oblí-
bené ruské literatuře. Díky zapálenému 
ajťákovi (Pavel Dupal) se mu to podaří; 
pozná okouzlující Natašu (Dominika Pa-
panová) z románu Vojna a mír.
 Ve hře se sice mluví o virtuální realitě, 
ale to je zavádějící pojem, protože záplet-
ka děje spočívá v proklouznutí literárních 
postav do  Ivošova reálného života. Výraz 
virtuální realita má pravděpodobně hře 
dodat moderní kabát, nicméně mnohem 
větší dojem by udělal nový (nejen) kabát 
pro herce. Například představitel profeso-
ra si ponechal své civilní, zábavné ponož-
ky s  jahodami, které jsou sice moderní, 
ale kontrastují s  jeho předrevolučním di-
vadelním kostýmem. Divák je tak potom 
zmatený, v jakém období že se to vlastně 
ocitá. 
 Naopak až moc soudobá je hudba, 
která by v Natašině době mohla víc evo-
kovat Rusko 19. století. Toho jsou si ovšem 
tvůrci vědomi, a  proto můžete na  příští 
repríze hry ověřit, jestli na větší autentič-
nosti zapracovali. 
 Každý herec DS Šramot se nad svou 
rolí zamýšlel a přidal do ní kus sebe. Mar-
tin Havlín, který ztvárnil Ivošova kolegu 

Otu, uměl divákům nejen výborně podat 
humorné scény, ale i  improvizovat. Třeba 
když přijal hovor na  chytrém telefonu, 
ale ten zazvonil ještě jednou, a tak ho dal 
od  ucha a  přejel prsem po  displeji ještě 
jednou. Jediná výtka by se týkala scé-
ny, kdy byl Ivošem probuzen časně ráno 
a  celý výstup ukrutně prozíval. V  takové 
chvíli se i zcela pozorný divák zíváním chtě 
nechtě nakazí.
 Promyšleně přistoupil ke své postavě 
ajťáka i  Pavel Dupal, který mezi rekvizity 
zařadil kolu a  lentilky. Ač jsou to detai-
ly, kterých si všimne jen pozorný divák, 
skvěle je propojil se svými replikami. Jako 
například když přeslechne Ivošovo jmé-
no: „Pivoše nemám, jen kolu.“ S Ivošovým 
jménem si hraje i Nataša (Sliboši, Divoši), 
jejíž představitelka Dominika Papanová ji 
ztvárňuje naprosto věrohodně jako křeh-
kou, nechápavou zámeckou šlechtičnu.
 Že si celý ansámbl souboru Šramot 
s hrou vyhrál, o tom svědčí i fakt, že před 
každým představením někdo z  herců 
musí obstarat zmiňovanou kolu, lentilky 
a dokonce čerstvý burger od McDonald‘s. 
 Informace o dalších reprízách divadel-
ního představení Ještě jednou, profesore 
sledujte na  facebookové stránce „DS Šra-
mot“.
 Martina Mašková

Foto: DS Šramot

Mezi rekvizity divadelní hry ještě jednou, profesore 
patří i čerstvý hamburger

Královna psychologických thrillerů je zpět!

Historie
Divadlo Continuo je mezinárodní diva-
delní skupina, která tvoří fyzické inscena-
ce, zároveň používá loutky. Klade důraz 
na  vizuální a  hudební složku. Continuo 
vzniklo v  roce 1992 díky Heleně a  Pavlo-
vi Štouračovým, kteří se potkali v  Praze 
na  DAMU na  scénografii. Následně se 
přestěhovali do  jižních Čech, kde koupili 
statek v Malovicích. V roce 2015 se pustili 
do rekonstrukce Švestkového Dvora a po-
stupně vzniklo zázemí Divadla Continuo. 
Projekt Švestkového Dvora je skládanka 
tvořená čtyřmi základními díly: je to zá-
kladna Divadla Continuo, program pro 
veřejnost, rezidenční program (pro uměl-
ce z  celého světa) a  komunitní akce pro 
místní obyvatele.  
 Od roku 1997 Continuo tvoří site spe-
cific projekty, v té době ojedinělé v České 
republice. Vznikají na  Kratochvíli letní 
projekty pod příznačným názvem Krato-
chvílení, a to mezi roky 1997 až 2007. Zno-
vu pak po deseti letech, roku 2017. Každé-
mu letnímu projektu předchází konkurz, 

ve kterém se vyberou zájemci bez ohledu 
na  jejich předchozí zkušenost s  divadlem 
či tancem. Jejich úkolem je vytvořit před-
stavení, čas ani místo předem neznají. 
Z  minulých událostí stojí za  zmínku site 
specific ve  Sladovně v  Písku, na  rybníce 
v Malovicích nebo třeba ve vlaku. 
 Režisérem souboru je Pavel Štourač, 
který pracuje hlavně s  vizuální stránkou. 
Důležitou složkou je scénografie, v  které 
tkví kouzlo Continua. 

Představení Poledne
Osmičky v naší moderní historii mají sym-
bolický význam, a tak i poslední předsta-
vení Poledne divadla Continua nás zavádí 
do  roku 68. Je to vlastně dokumentární 
divadlo. Zachycuje okamžiky, které bez-
prostředně souvisí s  demonstrací, která 
se udála 25. srpna roku 1968 na  Rudém 
náměstí v Moskvě, tedy 4 dny po okupaci 
Československa vojsky Varšavské smlou-
vy. Sedm statečných (a  jedno malé dítě)
tehdy vyjádřilo nesouhlas s okupací Čes-
koslovenska vojsky Varšavské smlouvy. 

 Příběh, jenž slovo od  slova sepsala 
Natálie Gorbaněvská, divadlo Continuo 
rozvinulo v pojednání o hrůzách bez časo-
vosti za doprovodu smyčcového kvarteta. 
Vzpomínky na  nechvalně proslulé sovět-
ské psychiatrické léčebny, strach, bezmoc 
a neskonalá výdrž disidentů, to je základní 
dějová linka.
 Takovým pojítkem celého příběhu 
je již zmíněný strach, který  „dokument“ 
přetavuje v zachycení nálady, vyjádřenou 
pohybem i zvukem. Člověk se stává obětí 
zrůdného systému, celý proces  přetrans-
formovává bytost v pouhý objekt. Konec 
ale dává tušit přeci jen naději, byť skoro 
neznatelnou. Minimálně v  té rovině, že 
objekt si začne být vědom svých pocitů 
a do ticha zazní ledové „mám strach“.
 Popud k  vytvoření divadla Poledne 
přišel před pěti lety. V době, kdy si přeživší 
demonstranti z roku 68 znovu zademon-
strovali na Rudém náměstí a následně byli 
zadrženi za výtržnictví. Vzniká tak otázka, 
díky které se tématu ujímá Continuo: Jak 
je vůbec možné, že se situace opakuje 

v  době, kdy bychom již měli být pouče-
ni z  chyb minulosti? Divadelníci se pustí 
do mravenčí práce. Osobně se setkávájí se 
stále žijícími disidenty, kteří jim předávají 
nejen své vzpomínky, ale i  pocity. Násle-

duje studium historických pramenů, kon-
zultace s  odborníky na  ruské dějiny. Vše 
nakonec vyústí v umělecké představení. 
 Ale nenechte se mýlit, výsledkem 
není historický dokument. Divadlo totiž 
obecně neplní nutně informativní funkci. 
Nemá za  úkol uvádět diváka do  historie, 
předkládat mu historická fakta. Divadlo 
má ale vyvolat emoce. Proto pokud prah-
nete po  historických návaznostech, toto 
divadlo není to pravé právě pro vás, ote-
vřete si učebnici historie. Ale pokud přeci 
jen nějakou tu historickou informaci k ži-
votu potřebujete, přikládám dopis Natalie 
Gorbaněvské určený světovým médiím.
 Z budoucích projektů se můžete těšit 
na festival Tanec Praha v regionech, který 
se odehraje v červnu nebo v polovině srp-
na na letní projekt.

dopis najdete na bit.ly/divadlocontinuo

Jan Mojka, zdroj: Markéta Krejčová, 
produkční Divadla Continuo

foto: Vendula Jindrová

CoNTiNUo se hlásí, rok 68 se stále ozývá
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deník bláznivé Heleny
Alespoň, že jsou ty dopolední aktivity, protože jinak tu sedíte na zadku na po-
steli, koukáte do blba, kecáte s ženskými o nesmyslech, koukáte na TV, čtete 
100x přečtené časopisy. Pak už jen to pití kávičky a kouření cigarety. Kouření 
mi dost smrdí a navíc jsem nikdy nekouřila, jenže tady není úniku, čuchat to 
tu musíme všechny. Sedla jsem si na chvíli na okno, ale to na mne hned kři-
čely sestry, ať slezu. Co by se mi tak mohlo stát, i v oknech jsou mříže. Byla tu 
jedna divná paní, byla na tom dost zle a zmizela. Tak jsem se po ní ptala, prý 
je v Bohnicích a mám se starat sama o sebe. Tak to jsme tedy nikdy neuměla. 
Jsem celá rozmrzelá, z času, co se tu táhne jak med. Ještěže Ondra mi zůstal 
a moje rodina na mně taky nezapomněla. Ještěže tak.  
 Naštěstí tentokrát se žádné další komplikace neobjevily, ale stejně mě 
pustili zase až po dvou měsících o dalších 20 kg těžší. Moc oblečení na sebe 
doma nezbývá. Pustili mne před Vánoci.
 Těsně před návratem z nemocnice zemřela moje babička, ale nikdo neměl 
odvahu mi to říct, ani na pohřeb mne nepustili. Je to těžké, babičku jsem měla 
doopravdy ráda. Paní psychiatrička přemýšlí o  tom, že mne pošle do  lázní, 
abych se dala dohromady. Popravdě mne to moc nenadchlo, je to přes celou 
republiku. Bojím se, že to tam sama nezvládnu.
 Od lékařky dostávám také léky na psychiku, po kterých jsem hodně una-
vená, jen co vstanu. Vše mne vyčerpává, přesto se po čase rozhodnu, že se zku-
sím seznámit s novým partnerem. Podám si inzerát a odpoví jakýsi Petr. Máme 
rande u kašny, docela mne nadchne. Teprve později se dozvím, že je Ondrův 
blízký známý, aniž bychom se znali. Zatím schůzka probíhá v povzneseném 
duchu a hned druhý den dáme sraz na nádraží, že vyrazíme na výlet. Jaký je 
můj šok, když tam kromě Petra stojí i Ondra. Vysvětluje, že je to náhoda, že se 
potkali a dali se do řeči. Popravdě si připadám trochu zrazená, ale na výlet se 
jede. My dva jinam a Ondra také jinam. V podvečer chce Petr, abych šla k němu 
domů, což rezolutně odmítnu. Večer volá Ondra, ale odmítám s ním mluvit. 
Druhý den mi to nedá a neodolám jeho pozvání, že si zahrajeme deskovou 
hru. Schůzka se zrovna nevyvíjí, jak jsem si představovala. Zkouší, jestli bych 
s ním znovu nechodila. Jsem zmatená a utíkám pryč. Začínám se znovu psy-
chicky hroutit s představami, co všechno si Petr s Ondrou můžou o mne říct. 
Skončím tedy po třetí (a zatím naposled) na psychiatrii.

Helena B.

S přicházejícím teplem a prodlužujícími 
se večery stále častěji vídáme skupinky 
mladých házejících si v  parcích, nebo 
třeba na  Sokolském ostrově diskem. 
Právě házení a chytání je spolu s rychlý-
mi sprinty a  dobře promyšleným nabí-
háním jedním z hlavních herních pilířů 
sportu ultimate frisbee. Tento kolektivní 
bezkontaktní sport se hraje v  týmech 
po 7 nebo 5 hráčích a v současné době 
se těší stále větší oblíbenosti.
 Právě z  toho těží Českobudějo-
vická amatérská liga ultimate frisbee 
(ČBALUF). Víkend po  maturitním slohu 
z  českého jazyka se k  nám již po  šesté 
sjely týmy, aby nasbíraly co nejvíce zku-
šeností a  aktivně strávily víkend. Kro-
mě těch budějovických přijelo znovu 
i  několik „mimobudějckých“, například 
z  Příbrami, Písku nebo Prahy. Týmy se 
pak společně utkaly o  putovní pohár, 
ale s  prázdnou neodešlo ani poslední, 

šestnácté místo, které si za  své výkony 
odneslo alespoň sladkou odměnu.
 Na  otázku, co zajímavého se dá 
o  turnaji tentokráte říci, odpověděl 
hlavní organizátor Tomáš Kouba vel-
mi jednoznačně: „Zajímavé je, že nám 
poprvé pořád svítilo sluníčko. To se 
ještě nestalo. O  turnaj byl velký zájem, 
kapacita se naplnila už dva týdny před 
uzávěrkou přihlášek, a  nakonec se ho 
zúčastnilo 140 hráčů. Ale asi nejzajíma-
vější je fakt, že zatím žádný tým nevyhrál 
dvakrát a každý, kdo vyhrál, od té doby 
končí kolem desátého místa.“ Uvidíme, 
jestli se týmu „#protestantijedou“, který 
si jako poslední pohár odnesl, podaří 
na podzim na dalším turnaji toto pravi-
dlo prolomit, nebo jen předá pomyslné 
žezlo dál. My každopádně gratulujeme 
vítězům a těšíme se na další jistě stejně 
vydařené víkendy s amatérským frisbee.

Alexander De La Cruz

#fit #healthylifestyle holka
Jelikož mi došel šampón, který udělá vaše vlasy lesklé, hebké, nadýchané, vo-
ňavé a váš účes vydrží, i když elegantně proběhnete pod stříkající hadicí, mu-
sela jsem se vydat do Igy. A jelikož jsem čerstvá řidička a bála jsem se parkovat 
v těch úzkých garážích, zaparkovala jsem vedle policajtů a namačkala si jako 
velká slečna lístek na  parkování. V  Igy jsem bez problémů šampon koupila, 
ale nepřipadala jsem si dostatečně cool, jako ty #fit #healthylifestyle holky 
a  abych to napravila, koupila jsem si hned čerstvě vymačkané ovoce, které 
jste si mohli nechat dát do super cool lahvičky. Cestou k autu jsem se cítila 
fakt skvěle, akorát když jsem chtěla vyjet z parkoviště, parkovací lístek nefun-
goval, naštěstí ke mně přiběhl přeochotný pán a moc hezky se na mě usmíval 
a pustil mě ven, vyjela jsem tak, že jsem se chtěla předvést, tudíž mi to auto 
dvakrát chcíplo a na křižovatce mě ten pán ještě předjel a hezky mi zamával, 
i když vedle něho seděla jeho manželka (což mi přišlo fakt divný, protože ona 
se usmívala taky). Pro jistotu jsem se překontrolovala v zrcátku a… můj #super 
#healthy nápoj jsem měla kolem celé mé pusy. Tudíž jsem se rozhodla, že se 
světu vzdávám. A budu obdivovat jenom divný lidi.

Natálie Ledajaksová

Amatérské ultimate frisbee

Na počátku května se uskuteční další roč-
ník animovaného filmu v Třeboni. Nabízím 
Vám krátké shrnutí minulého ročníku a ta-
háky na ročník letošní. 
Ohlédnutí za minulým rokem
Hlavní cenu získaly snímky Louise na  po-
břeží od  francouzského režiséra Jean-
-Françoise Laguioniea a Můj život cuketky, 
celovečerní loutkový film pro děti švý-
carského režiséra Claudea Barrase. Cenu 
za nejlepší krátký film si odvezl španělský 
režisér Alberto Vázquez za snímek Decora-
do. Nejlepším studentským filmem se stal 
film Pipka polské režisérky Renaty Gasio-
rowské. Z  domácího prostředí rezonoval 
studentský film Plody mraků Kateřiny Kar-
hánkové, který získal zvláštní uznání. Přijel 
Adam Elliot, animátor známého filmu 
Mary a  Max, který v  Třeboni debatoval 
o svých zkušenostech.
Letošní ročník
V  průběhu února byl oznámen seznam 
130 animovaných filmů, které prošly výbě-
rovým sítem z téměř 1500 filmů přihláše-
ných. Ke zhlédnutí bude 10 celovečerních 
filmů, 37 krátkých filmů, 43 filmů vytvo-
řených studenty, 22 videoklipů a  18 abs-
traktních a nenarativních snímků.
 Mezi největší taháky letošní festivalu 

patří filmy Psí ostrov režiséra Wese Ander-
sona, S láskou Vincent (režie Dorota Kobiela 
a Hugh Welchman) a celovečerní loutkový 
film českého režiséra Aurela Klimta Lajka.
 V  sekci celovečerních filmů pro 
děti se představí snímek Gordon & Pad-
dy  soutěžící na letošním Berlinale nebo 
film Živitel, který byl letos nominován 
na  Zlatý glóbus a  na  Oscara. Celove-
černí filmy pro dospělé zastupují hned 
dva íránské filmy: Vyloučeni z  nebe  
a provokativní film  Teheránská tabu v  ně-
mecko-rakouské koprodukci. V  soutěži 
hudebních videí  se představí klipy napří-
klad od Fergie, Báry Polákové nebo české 
elektronické kapely Opak Dissu. (Rozhovor 
s kapelou naleznete v prosincovém vydání 
Vedneměsíčníku.)
 Svou pozornost zaměří festival 
na  trojrozměrnou počítačovou animaci 
3D. Tato technika je mezi ostatními ani-
mačními technikami nejmladší, zato nej-
viditelnější. Zastiňuje ostatní přístupy, 
paradoxně ale napomohla k  popularizaci 

animovaného filmu. I  proto letos věnuje 
festival dostatečný prostor pro připome-
nutí celé déle než 30 let trvající historie 
3D, a  to prostřednictvím pásem krátkých 
filmů a projekcí filmů celovečerních – ná-
vštěvníci se budou moci seznámit ne-
jen se současnou masovou produkcí ale  
i s alternativní tvorbou). Program však 
nabídne i  různé přednášky a  prezentace. 
Například animátor Rich Quade představí 
nejslavnější studio Pixar Animation Stu-
dios, kde pracoval od začátku 90. let, včet-
ně jeho techniky.

Při slavnostním zahájení festivalu  
1. května bude udělena cena za celoživotní 
přínos scénáristce a  animátorce Libuši Či-
hařové. Ta začínala ve Studiu Bratři v triku 
jako fázařka (fázař je ten, kdo kreslí fáze 
pohybu animovaného filmu). Je ovlivněna 
zejména Zdeňkem Milerem (Krteček), Vác-
lavem Bedřichem (Bob a  Bobek, Maxipes 
Fík) a Jiřím Brdečkou (námět a scénář filmu 
Limonádový Joe aneb Koňská opera). Spo-
luvytvářela více než deset večerníčkových 
seriálů, například: O makové panence, Kosí 
bratři,  Bob a  Bobek,  Štaflík a Špagetka 
nebo Maxipes Fík. Libuše Čihařová dnes be-
zesporu patří mezi legendy české animace. 

Jan Mojka, animace: lajka.eu

MÁJOVý SVÁTEK ANIMÁKU

„Zastavte se v  minulosti.“ Toto je moto 
celého českokrumlovského Musea Fo-
toatelier Seidel, které říká vlastně úplně 
všechno, protože v  zajetí starožitného 
nábytku, historického fotografického vy-
bavení a  všudypřítomného potrubního 
„telefonu“ se budete opravdu cítit, jako 
byste se přenesli o sto let nazpět. Muse-
um je věnováno legendárnímu fotoatelié-
ru Seidel, který dodnes ukrývá sto let staré 
snímky skoro celé Šumavy.
 Fotografická firma založená v Českém 
Krumlově Josefem Seidelem roku 1890 
i  po  převzetí firmy jeho synem Františ-
kem vzkvétala zhruba až do  50. let 20. 
století, kdy byl celý ateliér během procesu 
znárodňování převeden do komunálního 
podniku.  
 Josef Seidel (1859 – 1935) se narodil 
v roce 1859 v obci Hasel (česky Líska) ne-
daleko České Kamenice na  severu Čech. 
Vyučil se v  řemesle svého otce, který byl 
malířem skla a porcelánu. U mladých lidí 
bylo tehdy obvyklé „vydat se na  vandr 
do  světa“ a  získávat zkušenosti nejen 
ve svém řemesle. Josefův vandr vedl přes 
mnohá města monarchie až do Vídně, kde 
pracoval v  různých ateliérech. Jeho úko-
lem bylo retušovat fotografie. Další cesty 
Josefa Seidela vedly zpět do Čech, a když 
v  roce 1886 fotografoval na  Prachaticku, 
dozvěděl se, že se v  Českém Krumlově 
hledá fotograf a obchodní vedoucí do za-
vedeného ateliéru v  Linecké ulici. Foto-
grafickou živnost tu zanechal své man-
želce Karolině předčasně zesnulý fotograf 

Gotthard Zimmer (oběsil se v  záchvatu 
deliria tremens). Když od ní ateliér v roce 
1890 odkoupil Seidel, vedl svou živnost 
tak úspěšně, že se udržela dalších 60 let 
(patnáct let po otcově smrti vedl rodinný 
podnik Josefův syn František) a nebýt ko-
munistů, kdo ví
 František Seidel (1908 – 1997) defini-
tivně převzal prosperující podnik po svém 
otci po  jeho smrti v  roce 1935, úspěšně 
navázal na  jeho dílo a  nadále projížděl 
a  procházel celou Šumavu a  fotil i  zdejší 
obyvatele a krajinu, a to až do padesátých 
let minulého století. A i přestože byly tisí-
ce negativů tehdy zničeny, zachovalo se 

jich v  jeho péči do  dnešních dnů okolo 
140 000.
 Dnes, po  téměř 130 letech od  oné 
„osudné“ šťastné koupě fotoateliéru Jo-
sefem Seidelem, 110 letech od  narození 
Františka Seidela a  po  10 letech od  ote-
vření musea pro návštěvníky stále přibývá 
různých akcí, jako jsou focení v  historic-
kých kostýmech, interaktivní prohlídky, 
akce pro školy, různé přednášky, vydávání 
kalendářů, knih a jiné. Pokud jsme vzbudi-
li váš zájem, podívejte se na www.seidel.
cz nebo facebook muzea.

Lubor Mrázek, foto: Seidel, Sváček

Studenti středních, především odbor-
ných škol z  celého kraje změřili své 
síly na olympiádě. Nečekejte ale žádné 
sportovní disciplíny, tady se bojovalo 
na  poli vědy. Technickou olympiádu 
hostila VŠTE. Soutěž byla rozdělena 
do  dvou částí. V  technické sekci před-
stavovali studenti své výtvory, napří-
klad domácí 3D tiskárnu nebo robotic-
ké rameno pro firmu Bosch, první místo 
zde získalo automaticky ovládané au-
tíčko. Druhá sekce, sekce přírodověd-
ných a humanitních věd se zaměřovala 

více teoretickým směrem. Studenti pre-
zentovali například výzkum k  měření 
radioaktivity nebo vlastní počítačovou 
hru. Na  prvním místě se zde umístil 
projekt deskripce.cz, portál pro výuku 
deskriptivní geometrie. Letos šlo již 
o 5. ročník a rozhodně ne poslední. Po-
kud jsi tedy středoškolák s technickým 
zaměřením a  letos ti to nevyšlo, máš 
možnost představit svůj projekt příš-
tí rok a  třeba oslníš odbornou porotu 
a umístíš se na „bedně“.

Lukáš Hypša, foto: archiv VŠTE

mezi náma – víc než 
jen pár básniček!
Někdy se může zdát, že naše město jen 
překypuje kulturními akcemi. Jestli je 
zde ale něčeho opravdu po  málu, tak 
prostoru pro literární tvorbu. I  proto 
před dvěma lety Šimon Leitgeb založil 
„Mezi náma“, které dnes nabízí to nej-
lepší nejen z  české současné literární 
scény. Tato akce, která se uskutečňuje 
v budějovických kavárnách, totiž někdy 
– pod názvem „S Rumunskem na větvi“ 
– představuje vedle „domácích“ i  ru-
munské autory. 
 Celý večer se většinou střídá literární 
tvorba s  tvorbou hudební – popřípadě 
výtvarnou, takže si tady přijde na své ka-
ždý. A to platí i pro vystupující. Začína-
jící autoři se zde totiž mohou seznámit 
s těmi zkušenějšími a dostat jak od nich, 
tak od  publika zpětnou vazbu. A  to je 
kolikrát k nedocenění.
 „Líbí se mi na  tom, že člověk může 
přijít, sednout si, a  poslouchat jiného 
člověka, jak recituje své básně, básně 
o sobě, o životě, o všem… možná je to 
výjimečné v tom, jak málo si dnes spo-
lečně sedneme, abychom poslouchali 
nějaké verše,“ říká Viktor Prokop, který 
se několikrát zúčastnil jako vystupující 
i jako divák.

Natali Hoffmannová

Museum Fotoatelier Seidel slaví desetileté jubileum a narozeniny to nejsou zdaleka jediné

TECHNICKá OLYMPIáDA



1. Co byly Bekyně?
a) obránkyně v ženském hokeji
b) nuzné příbytky určené k demolici
c) zbožné ženy vykonávají práci pro řeholníky

2.  Kolik let fungovala Rudolfovská 
mincovna?
a) 30 let
b) 40 let
c) 50let

3.  Jaké povolání měl Ondřejův Ondřej?
a) farář
b) pohodný
c) lazebník

4.  Co byla Jihočeská Theléma?
a) spolek divadelníků
b) spolek překladatelů
c) spolek šachist

5.  Kolik dvorů bylo v okolí Českých 
Budějovic v 19. století?
a) kolem 15 dvorů
b) kolem 10 dvorů
c) kolem 20 dvorů

6. Co byl zwinger?
a) předchůdce brýlí
b) prostor mezi vnitřní a vnější hradbou
c) pomůcka zlatníka při výrobě šperků

7. Kdo byl Ojíř z Lomnice??
a) básník a spisovatel
b) lékárník u Bílého anděla
c) žhář a lupič

8. Kolik řemeslníků bylo v Českých 
Budějovicích koncem 17. století?
a) 200
b) 300
c) 100

 9. Co znamenal pojem šos dvora?
a) bylo to pod jeho ochranou
b) odvádění daní pro dvůr
c) pozemky kolem dvora

10. Co byly Rauscher, Teuffel, Lauseck
a) brány do města
b) bašty a věže
c) hostinc

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

Zdeněk Stojan
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 POSLEDNÍ SLOVO 
Únorová střelba na floridské střední zno-
vu otevřela debatu v Kongresu Spojených 
států, zda je na místě zpřísnit tamější 
zákon o zbraních. Demokraté požadují 
důkladná tzv. ověření spolehlivosti (bac-
kground checks), republikáni pak omeze-
ní ústavního práva nosit zbraň vzdorují.
 Zatímco politická debata nad Druhým 
dodatkem bez viditelných výsledků po-
kračuje, některé firmy již samy od sebe při-
jímají různá opatření vedoucí k omezení 
prodeje zbraní a distancují se od americké 
Národní střelecké asociace (National Rifle 
Association). Není tak překvapením, že 
„boj“ o zbraně se přesouvá i do kyberpro-
storu a v době globalizace pak paradoxně 
přináší důsledky pro každého uživatele 
služeb firem jako Google, Apple, Microsoft 
nebo třeba Twitter. Tedy pravděpodob-
ně úplně každého, kdo vlastní či používá 
přístroj s přístupem k internetu. Zmíněné 
technologické firmy tak naposledy vymě-
nily emodži pistole, které se poprvé obje-
vilo v Unicode 6.0 v roce 2010 (U+1F52B) 
za stříkací pistolky. Samozřejmě se na in-
ternetu nad tímto krokem strhl lítý boj.
 Na jazyk se při tom dere wittgenstei-
novské „Worüber man nicht sprechen 
kann, darüber muss man schweigen.“ 
V překladu: „O čem nelze mluvit, o tom se 
musí mlčet“. Tedy chybí-li nám jazykové 
prostředky, jež v kyberprostoru emodži 
částečně zastupují, k vyjádření myšlen-
kového obsahu, nebudeme schopni tyto 
obsahy tak příliš snadno vyjadřovat a bu-
deme muset mlčet anebo používat jazy-

kové prostředky jiné, v tomto případě pak 
méně agresivní. Jistěže mnozí namítnou 
svobodu slova, či že u stříkací pistolky to 
začne a u angličáku – auto může přeci být 
také zbraň – skončí.
 Stříkací pistolka místo opravdové 
zbraně ubírá nenávistným výrokům na je-
jich vážnosti a co víc, vtipem je ztrapňuje. 
A to v době množících se útoků v liberální 
demokratické společnosti není málo. Vý-
rok „Bojovat ne zbraní, ale slovem.“ může-
me tedy směle rozšířit ještě o emodži, pro-
tože pero a klávesnice vašeho telefonu je 
koneckonců mocnější než meč a pistole.
 Závěrem si neodpustím krátký jazy-
kovědný exkurs: Že slovo robot pochází z 
češtiny, ví snad všichni maturanti, ale po-
dle etymologických slovníků je i slovo pis-
tole českého původu – husitská píšťala se 
nám vrátila pravděpodobně přes Francii 
jako přejímka v podobě pistole (druhou, 
dozajista méně pravděpodobnou varian-
tou je možnost, že pistoli dali světu Italové 
ve zbrojířském městě Pistoia). Až na tohle 
přijdou desinformační weby, budete to vy, 
naši čtenáři, kdo bude muset vysvětlovat, 
proč že nám to Brusel (pod tohle měs-
to se v dnešní době určitě schová nejen 
Facebook, ale i Google, Apple a třeba vaše 
babička) tentokrát 
místo pomazánkové-
ho másla, rumu nebo 
písmena ř bere ještě 
slovo pistole…

                         Petr Kuthan
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HISTORICKý KVÍZ

Vedneměsíčník vychází za podpory:

měsíc ve dne
literární kavárna

Scénář a kresba: Alžběta Kalná

Ve spolupráci s: 

1. květen  –  Svátek má Máj (čtvrť v Českých 
  Budějovicích).

4. květen 1415 –  Jan Hus byl poctěn titulem Kacíř.

5. květen 1936  –  Skončila 2. italsko-habešská válka. 
  Habeš (nyní Etiopie) byl definitivně   
  dobyt. Etiopanům proti italským 
  kulometům a tankům bohužel 
  nepomohly ani oštěpy, ani luky a šípy.

17. květen 1792  – Byla založena největší gamblerská herna  
  – New Yorská Burza.

23. květen 1618  – Druhá pražská defenestrace. V té době  
  byla Praha tak vlivná, že po vyhození   
  dvou místodržících z okna začala 

  Třicetiletá válka. Dnes může vyskákat  
  půl Jižáku a ani pes neštěkne.

27. květen 1353  – V Budíně se Anna Svídnická stala třetí  
  manželkou Karla IV. Ten se však 
  evidentně neřídil pravidlem „třikrát 
  a dost“, protože později se oženil ještě  
  s Alžbětou Pomořanskou.

28. květen 1953  – NDR zavedla oblíbený státní znak 
  s kružítkem.

31. květen 1911  – Na vodu byl spuštěn parník Titanic,   
  neblaze proslulý závadou centrálního  
  šroubu, která vedla až k potopení lodi.

Tomáš Kouba

zPÁTKy do miNULoSTi

Jubilejní rok 2018 nám hned ve svém 
počátku nadělil vskutku výživnou 
dávku událostí, které ukazují na  ra-
pidní nárůst občanského aktivismu 
i mezi jinak spíše vlažnými Jihočechy.

Těžko říci, jestli nás letošní „osmičkový“ 
rok opět zkouší, jako tomu bylo už mno-
hokrát v  moderních československých 
dějinách. 
 Všechno to paradoxně začalo u na-
šich sousedů. Opět se ukázalo, jak moc-
né je naše pouto se Slováky, jakkoli 
už nějaký ten pátek nesdílíme jeden 
společný stát. Kauza zavraždění slo-
venského novináře Jána Kuciaka a jeho 
partnerky Martiny Kušnírové Slováky 
pochopitelně nenechala chladnými 
a na náměstí slovenských měst masově 
začali vyjadřovat nesouhlas s aktuálním 
politickým děním v republice, kterému 
jako principál dominuje nyní již býva-
lý slovenský premiér Robert Fico. I  my 
jsme se touto náladou a energií nechali, 
v dobrém slova smyslu, nakazit, a v po-
slední době vzniklo tolik bohulibých 
akcí, jejichž ústředním aktérem se stal 
taktéž premiér a taktéž Slovák, jen stále 
ještě vládnoucí – byť v demisi.
 Vůbec nejslyšitelnější je občanská 
iniciativa Milion chvilek pro demokracii, 
která má za  cíl jediné – přimět trestně 
stíhaného premiéra Andreje Babiše 
k  rezignaci, jelikož je nepřijatelné, aby 

nás ve světě zastupoval člověk, vedený 
jako agent StB, navíc trestně stíhaný pro 
údajné zneužití evropských dotačních 
prostředků v kauze Čapí hnízdo. 
 Přesuňme se však nyní přímo k nám 
do  jihočeské metropole. I  zde se totiž 
odehrál nemalý počet různých demon-
strací či happeningů. První a  zároveň 
nejúspěšnější z  akcí byla věnována, 
dnes již veřejně velmi známé bolševic-
ké mlátičce, Zdeňku Ondráčkovi, který 
to z  pohotovostního pluku VB chtěl 
dotáhnout až na předsedu komise pro 
kontrolu GIBS. Říci své NE přišlo pod 
Samsona zhruba tisíc lidí, kteří měli mj. 
možnost podepsat i  petici s  názvem 
„NE Zdeňku Ondráčkovi do  čela komise 
pro GIBS“  nebo „Braňme média veřejné 
služby“, která zase žádala udržení nezá-
vislosti veřejnoprávních médií, Českého 
rozhlasu a  televize. Své ovoce nako-
nec celorepublikové protesty přinesly. 
„Když jsem tenkrát jela do Prahy odvézt 
zhruba tisíc podpisů, Ondráček o něko-
lik chvil později ohlásil, že odstupuje.“ 
vzpomíná  jedna z organizátorek budě-
jovických akcí Helga Albrechtová. 
 Přibližně o  týden později se konala 
další demonstrace, tentokrát na  pod-
poru veřejnoprávních médií, proti kte-
rým se postavil zjevný sympatizant 
prezidenta Miloše Zemana a majitel TV 
Barrandov Jaroslav Soukup, který se, 
neznámo proč, označuje za  novináře. 

O  pár dní později na  protest navázala 
i  celorepubliková studentská stávka 
pod titulem #Vyjdiven iniciovaná praž-
skou DAMU. V Budějovicích se studenti 
sešli v  Jihočeském divadle, aby bránili 
ústavní a  společenské zvyklosti a  hod-
noty. A jelikož se celá stávka konala 15. 
března, neodpustil si tentýž Ondráček 
komentář, ve kterém studenty přirovnal 
k  nacistům, kteří před 79 lety napadli 
Československo.
 Nicméně i během dubna bylo v Bu-
dějcích poměrně rušno. Hned ve středu 
4. dubna se opět pod Samsonem sešlo 
shromáždění, na  kterém se podepi-
sovala petice s  názvem „Poslanče, své 
ANO řekni Ústavě!“. „Výzva je adreso-
vána poslancům hnutí ANO, kterým 
otevřeným dopisem sdělujeme, že dle 
našeho názoru zatím nevykonávají svůj 
poslanecký mandát v souladu se svým 
poslaneckým slibem, že se budou roz-
hodovat pouze na základě svého vědo-
mí a  svědomí. Přesto tolerovali snahu 
o  odvolání ředitele GIBS Michala Murí-
na, podporu extrémisty Tomia Okamu-
ry do funkce místopředsedy sněmovny 
nebo setrvání Lubomíra Metnara, dří-
vějšího člena SNB, ve  vládě,“ shrnuje 
podstatu výzvy poslancům politický 
aktivista Tomáš Trantina, který se taktéž 
spolupodílel na  organizaci nedávných 
akcí.
 Tomáš společně se svou ženou 

Ivou Trantinovou zorganizovali i  „Pietu 
za  oběti koncentračního tábora v  Letech 
u Písku“, během které se sešlo na tři sta 
lidí, kteří tak uctili památku zemřelým 
a  připomněli si hrozbu etablování ex-
trémních názorů ve  společnosti i  mezi 
samotnými politiky, a  to i  v  těch nej-
vyšších ústavních funkcích. Hned dru-
hý den na  to se na  serveru Novinky.cz 
rozproudila vášnivá diskuze, ve  které 
byla celá akce vesměs odsuzována už 
jen proto, že se shromáždění, podle 
fotky, nezúčastnil jediný Rom (až na to, 
že kromě nemalé účasti romských spo-
luobčanů na  pietní akci jeden z  nich 
vedl i úvodní proslov, ale to už bohužel 

„ochránce“ našich hodnot nezajímá).
 A  na  závěr otázka, na  kterou by-
chom jistě rádi znali odpověď. Mělo 
všechno tohle smysl? Osobně jsem 
přesvědčen, že určitě. Nejde jen o to, že 
soustředěným tlakem občanská společ-
nost přiměla k rezignaci kontroverzního 
Zdeňka Ondráčka, ale především se 
ukázalo, že už politici nemohou oče-
kávat, že veřejnost na   
čtyři roky ohluchne 
a oslepne a dopřeje jim 
klid na vládnutí.

       Daniel Podroužek
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