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Milí čtenáři,
léto nám zase uteklo jako voda a máme tady podzim. Nesmutněme však, protože s podzi-
mem přichází krom barev i nový Vedneměsíčník. Jak už je zvykem, vedení redakce se cho-
pila nová krev. A co pro Vás chystáme? Do budoucna především nový kabát a v tomto čísle 
spoustu zajímavých článků.
 Naši redaktoři během volna vyrazili od  nekonečných řádků písmenek do  světa a  sa-
mozřejmě se o své zážitky z cest rádi podělili. Toto číslo je tedy velmi bohaté na tipy, kam 
na výlet, a věřím, že se určitě inspirujete. V současné době se stává stále větším trendem 
recyklace, a proto byste neměli opomenout článek o projektu Plastic ocean. Rádi bychom 
se však i trochu drželi tradice, seriál k výročí vzniku Československé republiky a rozhovory 
se studenty vysokých škol proto zachováváme.
 Za  mě i  za  své kolegy Evu Petrovou a  Tomáše Knapa Vám přeji hodně síly a  trpěli-
vosti do  nového školního roku a  budeme se snažit, aby Vám byl Vedneměsíčník dobrým  
zpestřením.

Jitka Řehořová, šéfredaktorka
foto: Anežka Dudáčková 

Jak zrekonstruovat Slavii, 
díl tři sta padesátý osmý...
Těžko napsat, co se vedení města za po-
slední funkční období povedlo. Vy-
zdvihnout asi lze jen to, že opravdu umí 
psát kvalitní neverending story na téma 
„další osud Slávie“. A  tak mě po  všech 
těch peripetiích napadá, má onen spol-
kový a  kulturní dům ještě vůbec šanci 
se z tohoto začarovaného kruhu dostat 
ven? Dokáže si město už konečně po-
radit s tímto problémem, nebo se snad 
chystá sepsat obsáhlý román bez „hepá-
če“ na konci?
 Pro ty, kteří v posledních týdnech či 
měsících nejsou v obraze, zejména co se 
komunální politiky týče, rychlé zasvěce-
ní: Máme tu jeden historický objekt, 
který se „honosí“ oficiálním názvem 
Spolkový a  kulturní dům Slavie (lidově 
a s  lehkým bolševickým nádechem na-
zýván také Armáďák). Ačkoliv je to ar-
chitektonicky velmi zdařilá a výjimečná 
stavba, péče, která by měla být objektu 
věnována opravdu ani zdaleka neodpo-
vídá její hodnotě. Nutno podotknout, 
že nejedno „řešení“ už na  stole bylo. 
Zrovna nedávno zástupci radnice přišli 
například s  návrhem uzavřít s  vítězem 
koncesního řízení smlouvu, která nové-
ho provozovatele zaváže k rekonstrukci 
Slavie v celkové výši 150 miliónu korun 
s tím, že město mu tento finanční obnos 
postupně splatí. Navíc bude potřeba 
kulturní dům udržet 15 let v  provozu. 
Nelze snad ani vznést slovo proti tomu-
to návrhu (ale přeci jen: odkdy je „udr-
žet“ synonymem pro „rozvíjet“?). Jenže 
se prý ukázalo, že příprava koncesního 
řízení je aktuálně nad síly města, což ná-
vrh z tohoto stolu zase smetlo. Oficiálně 
je vyhlášen stav odložení rekonstrukce 
na konec roku 2019 – to jsou však pouhé 
odhady, tudíž pravděpodobně jen další 
kapitola oné neverending story, kterou 
slýcháme už více než osm let. A  tak se 
mi do mysli vtírá nepříjemné podezření, 
jestlipak se neplánuje počkat ideálně až 
Armáďák definitivně spadne a  potom 

už se nebude potřeba bavit o nějaké té 
rekonstrukci… Konec konců vždyť Sla-
vie je sice od počátku spolkový dům, ale 
německý!
 Navíc dnes kulturní život Slavie při-
pomíná spíše stav hibernace, protože 
prostory dvou klíčových klubů, kterým 
se dařilo „kulturák“ držet na nohou, jsou 
vyprázdněné poněkud předčasně. Ale 
jejich provozovatelům se naprosto ne-
divím. Kdo by přeci chtěl „rozvíjet“ svůj 
podnik několik let v naprosté nejistotě? 
 A  jaký je tedy aktuální stav? Té-
měř vybydlený objekt s  pochopitelně 
nešťastným personálem, který snad 
může čekat už jen na zázrak, případně 
na rychlé ustavení nového vedení měs-
ta, které si vytkne Slavii jako jednu z pri-
orit. Takže vlastně na zázrak. Ledasco to-
tiž o  investičních prioritách budoucího 
vedení města napoví zájem politických 
subjektů před volbami. A ten byl, struč-
ně řečeno, velmi chabý. Stačí vybrat 
namátkou z několika programů: Posta-
víme aquapark v Českých Budějovicích, 

Dokončíme rekonstrukci multifunkční 
haly, Levnější jízdné? – 
Zařídíme! Bohužel pouhá hrstka těch, 
kteří kandidovali, mají Slavii na  před-
ních příčkách žebříčku priorit. Důležité 
je přeci nahnat si co nejvíce voličů. Stačí 
k tomu pouhé návrhy neboli vizualizace 
daných projektů, které (jestli jsou vůbec 
reálné) dojdou k  naplnění až za  velmi 
dlouho dobu, kdy už si volič z  nabíze-
ných vizualizovaných „snů“ nebude pa-
matovat vůbec nic. 
 Slavii lze tedy oficiálně vyhlásit 
za  největšího českobudějovického 
smolaře, společně se sesterskou Vše-
sportovkou, která též čeká na  řešení 
hezkou řádku let (ale prý ještě nějakou 
dobu nespadne). Nezbývá než čekat, 
jestli se opět na konci čtyřletého funkč-
ního období nového vedení města ne-
dozvíme, že je situace neřešitelná a  že 
rozhodnout má až další zastupitelstvo. 
Jaké to krásné vyhlídky do  budoucna. 
Kluci, děkujem! Daniel Podroužek

Foto: Anežka Dudáčková

Většinu mladých politika vůbec ne-
zajímá. Často kvůli pocitu, že názor 
mladých stejně nikoho nezajímá, pří-
padně protože všichni politici jsou 
zkorumpovaní… Jen šest procent 
mladých lidí je ochotno se přímo za-
pojit do  politiky. Pár těchto mladých 
tváří jsme mohli zahlédnout i  na  ně-
kolika kandidátkách do českobudějo-
vického zastupitelstva. Zajímala nás 
jejich motivace, a tak jsme se zeptali:

„Co vás vedlo ke vstupu do komunální 
politiky?“

Ivan matejić, 21 let, HOPB
„Na  začátku byla frustrace způsobená 
tříletým vládnutím koalice ANO, ČSSD, 
ODS a  KDU. Ve  městě nic nového ne-
vznikalo (např. sportovní hala) a to fun-
gující se rušilo (např. KD Slávie). Chtěl 
jsem pomoci s  kampaní Hnutí Občané 
pro Budějovice, protože jsem přesvěd-
čený, že jsou v rámci možností ti nejlep-
ší pro naše město. No a ke kandidatuře 
jsem se dostal díky předsedovi HOPB, 
Ivo Moravcovi, který mě oslovil, zdali 
bych nechtěl být součástí kandidátky.  
Že bych byl prý přínosem. Po  zvážení 
jsem se rozhodl souhlasit. Je to výzva 
a  pokud bych byl zvolen tak i  úžasná 
osobní zkušenost a  příležitost pomoct 
dělat město lepším.“

martin Janáček, 20 let, Společně pro 
Budějovice – Lidovci a TOP 09
„Podpora lidí, kterým věřím, že budou 
dělat dobrá rozhodnutí pro město a pří-
padně možnost dělat ta rozhodnutí 
s nimi.“

daniel Podroužek, 21 let, Společně 
pro Budějovice – Lidovci a TOP 09
„Za sebe můžu říci, že mě k tomu vedly 
okolnosti posledních měsíců i  let, a  to 
nejen v okruhu komunální, ale i celore-
publikové nebo zahraniční politiky. Klí-
čem k  úspěšné politice je totiž partici-
pace mladých lidí a  ideálním začátkem 

angažování se v politice je právě komu-
nální úroveň.“

Trang Nguyenová, 19 let, Piráti
„Do  komunální politiky jsem vstoupila, 
protože mě politika velmi zajímá. S  Pi-
ráty a  jejich názory a celkově s tím, co 
dělají, sympatizuji. Když mi nabídli, že 
můžu kandidovat v  komunálních vol-
bách, neváhala jsem.“

martin Pikous, 24 let, HOPB
„Na  střední škole jsem začal pořádat 
Majáles a  jiné kulturní akce ve  městě, 
což mě přivedlo k zájmu o jeho fungo-
vání. Hlavní tématem pro mě tenkrát 
byla logicky kultura, další aspekty života 
ve městě jsem začal pozorněji sledovat 
posléze. Shodou okolností v  té době, 
myslím, že to byl rok 2012, radnice ex-
perimentovala se vznikem studentské-
ho parlamentu. Není asi náhodou, že 
myšlenka onoho parlamentu vznikla 
v  hnutí, za  které teď kandiduji. Při stu-
diích v  Praze jsem se angažoval v  pár 
neziskových organizacích zabývajících 
se korupcí a  transparentností veřejné 
správy, což bylo i  na  zdejší komunál-
ní úrovni svého času velké téma, zase 
myslím dost důstojně uchopené HOPB. 
I proto mi přišlo ohromně zajímavé tyto 
věci měnit zevnitř. Uvidíme, zda k tomu 
budu mít příležitost.“

Jan Pikous, 27 let, KSČm
„V osmnácti letech jsem s poměrně ne-
určitou představou o  své budoucí po-
litické seberealizaci vstoupil do  KSČM. 
Do  Třešní mne lákal zejména program 
a  odkaz společenského pokroku smě-
rem dál od  konzumního kapitalismu. 
Tyto faktory trvají stále a přidaly se další, 
pro které své volby nelituji. Chtěl jsem 
a  chci být součástí silného týmu, který 
je ochoten a schopen měnit věci k lep-
šímu. V  zastupitelstvu takový tým jako 
komunisté máme.“

Kristina Kubecová, Eva Petrová, 
Jan Vokoun

Do komunální politiky se zapojují i mladí



Tak jako v  době kamenné, kdy člověk 
poprvé ke skále s nápadem přišel, při-
šel i  moderní homo sapiens sapiens 
do  laboratoře a  povedlo se mu něco 
naprosto úžasného. Vynalezl materiál, 
který je jak praktický a levný, tak i vyso-
ce odolný. Možná až příliš. Věděli jste, že 
veškeré plasty, které kdy byly vyrobeny, 
ještě stále existují?
 Bezohlednost k životnímu prostře-
dí a  lidská schopnost přivírat oči před 
problémy přivedla ryby do situace, kdy 
se plastové pytlíky staly součástí jejich 
každodenního jídelníčku a  kdy jsme si 
i my lidé vedle Evropy, Asie a Ameriky 
vytvořili zcela nový kontinent s názvem 
Plasticus.
 Název Plasticus je samozřejmě  
smyšlený, obrovská hrouda plastu v Ti-
chém oceánu ale nikoliv. Většinu plastů 
ihned po použití vyhazujeme. Za jednu 
vteřinu společně spotřebujeme 160 ti-

síc plastových sáčků. Jeden takový ige-
litový sáček se rozloží nejdříve za čtvrt 
století. Plastová láhev za  pět století. 
Polystyren vydrží až tisíciletí. Předkové 
z  dávného Egypta nám zde zanechali 
pyramidy. Bájní Mayové Machu Picchu.  
Co po sobě zanecháme my? 
 Pokud Vás mrtvé rybky s  plasty 
v  žaludku a  znečištěné vody mrzí tak 
jako mě, ráda bych vás pozvala na pro-
mítání filmu A  Plastic Ocean, které se 
uskuteční 23. listopadu v  19:30 hodin 
v  Lezeckém centru LANOVKA na  La-
nnově třídě. Promítat se bude ve  spo-
lupráci s  Greenpeace ČR a  pokusí se 
odhalit pravou tvář dnešního podmoř-
ského světa-přesně takového, jaký si ho 
člověk udělal.
 Pokud to ani vám není jedno, na-
vštivte stránky www.plastjepast.cz či 
https://4ocean.com/. 

Adéla Hodianková

dOBa PLaSTOvá 

Pozornost poutající tanečnice s  vějíři 
v národních šatech, vůně exotických jí-
del linoucí se celým náměstím, výstavy 
o  historii Vietnamu, workshop balení 
letních závitků a  mnoho dalšího přilá-
kalo zhruba tři tisíce návštěvníku na fes-
tival vietnamské kultury a gastronomie 
na českobudějovické náměstí Přemysla 
Otakara II. 
 Hned při vstupu na náměstí překva-
pil dav tvořící se kolem gastro stánku, 
plně obsazená chillout zóna a na podiu 
různorodý program od tradičních tanců 
po  debatu o  (Ne)Banánové generaci. 
Kdo chtěl, mohl si domů odnést bale-
ní rýžových nudlí nebo typický špičatý 
asijský klobouk. 
 Někteří možná zaznamenali, že se 
koncem května v  rámci Budějovického 
Majálesu, na  němž se jako organizá-
torka podílí s  přípravou i  Mai Nguyen, 
uskutečnila obdobná akce v  menším 
rozměru. „Ahoj Việt Nam jsem zařadi-
la jako součást pátečního programu 
na  Sokolském Ostrově, kde jsme měli 
chillout zónu s  jídlem a  workshopem. 

Byla to taková malá ochutnávka toho, 
co přijde. Od července jsme všichni ma-
kali ostošest, některé věci jsme sotva 
stihli zařídit, ale nakonec jsme to zvládli 
bravurně,“ vypráví.
 Nápad vzešel na  Banán festu 2017 
v  Praze. Tam si skupinka kamarádů 
uvědomila, že v  Českých Budějovicích 
nic podobného není. Přípravy začaly 
na podzim roku 2017, kdy se dával do-
hromady tým 20 organizátorů s více než 
12 dobrovolníky. Následovala intenzivní 
příprava trvající zhruba půl roku.
 Členové týmu byli na náměstí od ve-
čera předešlého dne či od  čtyř hodin 
ráno. Účast v  takovém měřítku nikdo 
nečekal. Odhady energetických nápojů 
na jednoho člověka se pohybují kolem 
čtyř plechovek, naštěstí vše proběhlo 
víceméně podle plánu. 
 Pokud jste letos nedorazili, příští roč-
ník to rozhodně udělejte. Účel festivalu 
není jen ochutnávka jídla a zábava, ale 
také integrace Vietnamců mezi Čechy.

Andrea Matejić
foto: Heli Krausová 

První ročník festivalu Ahoj Việt Nam
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Zvládlo nelehké zakládání v  druhé polo-
vině 19. století. Obstálo časté odchody 
profesorů i  starších studentů do  armády 
za  první světové války. Překonalo i  dru-
hou světovou válku, kdy měly mimo jiné 
přednost předměty, jako třeba dějiny vel-
koněmecké říše, a zároveň byla vyřazena 
řada nežádoucích knih ze školních kniho-
ven. A  fungovalo i  v  druhé polovině 20. 
století, aby sehrálo významnou roli v po-
listopadových událostech roku 1989. To 
všechno má za  sebou Gymnázium Jana 
Valeriána Jirsíka, které letos slaví 150. na-
rozeniny. 
 O  bohaté minulosti se mohou pře-
svědčit i  návštěvníci Jihočeského muzea 
díky výstavě pojmenované po větě, která 
zdobí budovu školy - V práci a vědění jest 
naše spasení. Má celkem dvě samostat-
né části. V první jsou hmotné a písemné 
památky na  činnost biskupa Jana Valeri-
ána Jirsíka, jenž byl v  první polovině 19. 
století jednou z nejvýznamnějších postav 
českého národního života ve městě i ce-
lém kraji. Nechybí ani připomínka čtyř 
vybraných absolventů, kteří se zapsali 
do politického či kulturně společenského 
dění v Čechách. Jsou jimi prezident Emil 
Hácha, poslanec Národního shromáždě-
ní František Kroiher, literát Otokar Mokrý 
a biskup Šimon Bárta. 
 Druhá část je věnována samotnému 
gymnáziu od jeho založení až do začátku 
moderní éry po  událostech roku 1989. 
A je co vyprávět. 
 Zakladatel J. V. Jirsík přišel do Českých 
Budějovic v roce 1851 jako vzdělaný teo-
log a nadšený vlastenec. Žádost o zřízení 
státního gymnázia se nesetkala s  úspě-
chem, a tak nechal biskup postavit v roce 
1868 gymnázium soukromé. Ještě téhož 
roku 3. října zahájilo svůj provoz. Během 

15 let zde studovalo více než 500 žáků. 
O  něco později se v  něm už konaly prv-
ní státní maturity a  v  roce 1871 škola 
kvůli nedostatečné kapacitě zamířila ze 
Skuherského ulice do  současné budovy 
na rohu ulic Jírovcovy a Fráni Šrámka. Její 
působení významně poznamenalo hned 
několik událostí. Během první světové 
války odcházeli profesoři i starší studenti 
do  armády. Ze 196 chlapců, kteří tehdy 
odešli na  frontu, 34 padlo nebo zemřelo 
na  zranění. Život školy zasáhla i  okupa-
ce a  druhá světová válka. Změna názvu 
na  Gymnasium v  Budějovicích, méně 
žáků nebo změna předmětů byly jen ně-
které z důsledků tohoto období. Škola se 
i  přesto snažila během nelehkých let za-
chovat vysokou úroveň. 
 Své o  tom ví a  vyprávět může učitel 
Václav Týml, jenž na  gymnáziu působí 
od roku 1980. „Učil jsem třeba ruskou lite-
raturu 19. století a snažil se říkat pravdu. 
Mluvil jsem o autorech, jako jsou Tolstoj, 
Turgeněv, Dostojevskij, Gogol nebo Če-
chov, ale i  o  spisovatelích, kteří byli za-
kázaní. Snažil jsem téma vždy něčím na-
ťuknout a  udělat narážku. Člověk si pak 
už všiml reakcí studentů. Jde o  takovou 
jiskru, která přeskočí mezi producentem 

a tím, kdo ho vnímá. Je to specifický způ-
sob českého vyjadřování. Ve  sboru exis-
tovaly skupinky učitelů, kteří se takovým 
způsobem bavili. Bylo tam silné intelek-
tuální jádro, které tvořily humanitní před-
měty,“ popisuje 67 letý vyučující. 
 Sám za  nejvýznamnější období pova-
žuje události po  listopadu 1989. Škola 
podle něj tehdy stejně jako v  minulosti 
zobrazovala atmosféru a byla tím, čím žila 
společnost. „Tehdy byla atmosféra radost-
ná, protože jsme se zbavili totality. Učite-
lé a žáci měli k sobě blízko. Všichni jsme 
pracovali s nadšením. Škola měla v Budě-
jovicích prvořadý význam. Byli jsme prv-
ní školou, kde se otevřely brány. Proudili 
sem studenti či herci a  diskutovalo se,“ 
vypráví učitel francouzštiny a němčiny. 
 Návrat k  demokracii znamenal také 
návrat původního jména. V  říjnu 1990 
byl za  účasti českobudějovického bisku-
pa Miloslava Vlka, někdejšího absolventa 
školy, slavnostně změněn název z  Gym-
názia Karla Šatala na  ten současný. „Je 
to škola založená s  myšlenkou podpořit 
českou kulturu. Od té doby šla vždy pod 
takovým pokrokovým praporem a  vždy, 
když bylo jméno Jirsíka z  názvu vyňa-
to, tak se dělo něco nedobrého, ať už to 
byla válka nebo 50. léta,“ dodává Týml. To 
všechno si letos učitelé, současní a bývalí 
studenti i veřejnost připomínají. 
 Mezi známé absolventy patří například 
novinářka Lída Rakušanová nebo herečka 
Petra Hobzová. O  dalších si mohou lidé 
přečíst v knize Jiřího Cukra. Publikace vy-
šla u příležitosti 150. výročí.

Jakub Bartoš, 
článek vyšel v českobudějovickém 

vydání Týdeníku 5plus2
Foto: Státní okresní archiv 

České Budějovice

Když v květnu na budějovickém majálesu 
přebíral Martin Picek královskou korunu, 
málokdo tušil, jak moc se tato slavnostní 
chvíle hodí právě k  tomuto roku a  ško-
le, kterou prezentoval. Gymnázium Jana 
Valeriána Jirsíka – „Jirsíkárna“ – si totiž 
po  celý letošní rok připomíná 150 let 
od svého vzniku a každý další úspěch jen 
zvyšuje chuť oslavovat. Takové významné 
jubileum se beztak bez pořádné oslavy 
neobejde!
 Vše započalo prvním říjnovým týdnem 
výšlapem všech studentů a  profesorů 
na  Kleť. Další den odstartovala společná 
snídaně a  následné workshopy, přednáš-
ky a besedy, z nichž se na některých po-
díleli i  žáci samotní. Nezapomnělo se ani 

na  absolventy. Ve  čtvrtek sloužil právě 
jeden z  nich – pater Josef Prokeš - svá-
teční mši za  gymnázium s  doprovodem 
školního pěveckého sboru Mendík. Týden 
se chýlil ke  konci a  po  průvodu městem 
k  soše Jana Valeriána Jirsíka a  abituri-
entském plese přišel v  sobotu zlatý hřeb 
oslav – slavnostní den otevřených dveří. 
Od rána se v budově školy scházeli bývalí 
i současní studenti a pracovníci školy, pro-
mítaly se fotky ze školních akcí a vystave-
ny byly také archivní materiály z  historie 
gymnázia. Následovalo Rockové odpole-
dne na školním dvoře a pro ty, kterým tý-
den plný akcí stále nestačil Rockový večer 
v music baru Velbloud nazvaný tematicky 
Rokenrol za Jirsíka. 

 Před sto padesáti lety byste v  Budě-
jovicích jen těžko hledali gymnázium 
s  českým vyučovacím jazykem, všechna 
gymnázia zde byla německojazyčná. To se 
rozhodl změnit českobudějovický biskup 
a spisovatel Jan Valerián Jirsík, který zalo-
žil gymnázium sám a  na  vlastní náklady. 
O  bohaté historii školy si můžete přečíst 
v samostatném článku.
 Pokud jste nestihli zavítat na oslavy, ne-
zoufejte. Historii gymnázia včetně osob-
nosti zakladatele, profesorů a absolventů 
se věnuje také výstava V  práci a  vědění 
jest naše spasení, která až do  13. ledna 
zdobí stěny Historické budovy Jihočeské-
ho muzea. Tak přijďte, ať má Jirsík radost!   

Natali Hoffmannová 

Dne 28. října 1918, tedy před sto lety, 
vstoupil tzv. recepčním zákonem dlouho 
očekávaný samostatný Československý 
stát v život. Stát, který v té době ještě ani 
sám sebe neoznačoval za  republiku, stát, 
který převzal veškeré zákony monarchie, 
se kterou se rozcházel, stát, kde více než 
třetinu obyvatelstva tvořili příslušníci ně-
mecké národnosti, a  v  neposlední řadě 
stát s  nejistými hranicemi a  budoucnos-
tí balancující na  vratkých nohách touhy 
po  právu na  sebeurčení, vlastenectví 
a národní cti.
 Není divu, že v takovémto prostředí pl-
ném rozporů a neustálých změn se velmi 
dařilo periodickému tisku, neboť uplat-
ňování práva na  to být informován o  vý-
voji politické situace – a tedy četba novin, 
patřilo k  dobrému společenskému tónu 
tehdejší doby. 
 Dařilo se zejména tisku stranickému, 
který vycházel dokonce dvakrát den-
ně. Ráno, v  tzv. ranících přinášel svým 
čtenářům výtahy ze stranických schůzí, 
projevy stranických činitelů či reakce na 
činnost konkurenčních stran. Odpole-
dne, v  tzv. odpolednících, byl již obsah 
stran poněkud odlehčenější a  zaměřoval 
se spíše na  novinky z  kultury či sportu 
a  občas býval doplněn i  tematickou pří-
lohou pro ženy, děti apod. Pod patroná-
tem Československé národní demokracie 
takto vycházely například Národní listy, li-
dovci pak vydávali Lidové listy, nejvýznam-
nějším deníkem silné strany agrárníků byl 
Venkov, socialisté měli České slovo a soci-
ální demokraté Právo lidu. 
Co se týče obsahu deníků, byla struktura 
jednotlivých titulů obdobná – na  titulní 
straně byl vždy úvodník věnující se aktu-
álnímu tématu, druhá a  třetí strana byla 

věnována zpravidla vnitropolitickým 
událostem, další strany pak plnily zprávy 
ze zahraničí, spolkové a  stranické aktu-
ality, kulturní rubriky a  dopisy čtenářů. 
Nedílnou součástí dobových novin byla 
i rozsáhlá a zpravidla velmi pestrá inzerce. 
Z publicistických žánrů nechyběly fejeto-
ny neboli podčárníky, sloupky, rozhlásky, 
glosy, ani soudničky – dnes již prakticky 
vymizelé. Noviny dvacátých let minulého 
století se snažily nejen svého čtenáře in-
formovat o  aktuálním dění, ale i  vzdělat 
celou řadou specializovaných příloh.
 Vedle stranických deníků vycházely 
i  tzv. tituly nezávislé, tj. tituly, které ne-
požívaly záštity žádné politické strany, 
nicméně domnívat se, že byly zcela apoli-
tické, by neodpovídalo skutečnosti. Patřily 
sem zejména tituly jako Národní politika, 
Lidové noviny, Tribuna či Národní osvobo-
zení. Vzhledem k  výše zmíněnému hoj-
nému zastoupení německé národnostní 
menšiny vycházely i deníky psané v něm-
čině – Prager Tagblatt v  Praze či Brünner 
Morgenpost v Brně.
 Kromě nejoblíbenějších deníků vychá-
zely ve značné míře i obdeníky či týdeníky, 
např. Hvězda československých paní a dívek 

či sportovní týdeník Star a  v  neposlední 
řadě i  časopisy, ať již neodborné či od-
borné, jako např. Naše věda nebo Slovo 
a slovesnost. To, že nově vznikající stát byl 
státem náruživých čtenářů periodického 
tisku, dokládá fakt, že v roce 1920 vychá-
zelo pravidelně 2259 titulů a tento počet 
dále narůstal.
 S postupnou profesionalizací a specia-
lizací novinářů stoupala i prestiž novinář-
ského řemesla. V  roce 1926 byl založen 
jako jedna z  nevýznamnějších novinář-
ských organizací své doby Syndikát česko-
slovenských novinářů a v druhé polovině 
dvacátých let bylo možné se zapsat do vy-
sokoškolského specializovaného kurzu 
na Svobodné škole politických nauk. 
 O  úrovni tehdejší žurnalistiky svědčí 
i  fakt, že mezi novináři z  povolání by-
chom našli významné literární osobnos-
ti – sloupkaře a  fejetonistu Karla Čapka, 
autora prvních rozhlásků Eduarda Basse, 
pisatele soudniček Karla Poláčka a   dále 
autory úvodníků Ferdinanda Peroutku, Jo-
sefa Čapka, Rudolfa Těsnohlídka či autor-
ku textů pro ženy, fejetonistku a textařku 
Milenu Jesenskou.

Markéta Durchanová , Foto: kromerizan.cz

GyMNáZIUM SLAVí UŽ 150 LET

Jirsík by měl radost! aneb jak Jirsíkárna slavila

Před sto lety noviny – součást každé rodiny



Poutní místo Římov
„Tam je ta přehrada, ne?“ Asi takové po-
vědomí má většina Budějčáků o  Římově. 
Právě jeho nádrž zásobuje budějovické 
domácnosti pitnou vodou. Není to ale je-
diná informace, kterou byste o této neoby-
čejné obci ležící 14 km jižně od Budějovic 
měli vědět.
 Nejstarší písemná zmínka o Římově po-
chází už ze 14. století. Tehdy to skutečně 
byla jen všední vesnice, která se podobala 
stovkám jiných. Vše se změnilo roku 1648, 
kdy pod  vedením jezuity Jana Gurreho 
vzniklo na území obce poutní místo. Gurre 
tvrdil, že ho ve  snu navštívil Ježíš Kristus 
s Pannou Marií a pověřili ho stavbou nové-
ho kostela. Podle jeho pokynů se vystavěla 
římovská Loreta, kostel sv. Ducha a křížová 
cesta, kvůli které přijíždí do Římova zástu-
py poutníků.
 Římovská křížová cesta (také označová-
na jako cesta pašijová) vznikala postupně 
až do první čtvrtiny 18. století. Jednotlivá 
zastavení jsou do terénu zasazena tak, aby 
jejich poloha odpovídala tradiční křížové 
cestě v Jeruzalémě. Pětikilometrový okruh 
je tvořen dvaceti pěti barokními kaplička-
mi, mezi které patří Loučení, Poslední večeře 
Páně nebo Boží hrob. 

 Poutní místo Římov bylo roku 2018 za-
psáno na prestižní seznam národních kul-
turních památek. Až jej přijedete navštívit, 
nevynechejte ani místní kostel. V jeho blíz-
kosti roste Lípa Jana Gurreho – památný 
strom, který byl v  roce 2008 zvolen stro-
mem roku. Lípa má svůj zápis v Guinnes-
sově knize rekordů z  roku 1997. Tehdy se 
do  jejího dutého kmenu vysokého dva-
náct metrů vešlo 55 osob.
Říjnové počasí k  procházkám barevnou 
podzimní krajinou přímo vybízí. Neseďte 
doma a Římov navštivte. Koneckonců se 
můžete zastavit i na té přehradě. 

foto a text: Eva Petrová
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Mnozí znají Žumberk díky zdejšímu pivu. 
Přestože si tato vesnice, 10 km vzdálená 
od Nových Hradů, svou pověst získala zajis-
té oprávněně, zjistila jsem, že má co nabíd-
nout i milovníkům historie či geocachingu.
 První zmínky o  osadě Sonnenberg 
(nebo také Sunnberch) se datují do  roku 
1279. O dvě století později byla zbudována 
na  břehu Svinenského potoka tvrz, která 
se v  přestavěné podobě dochovala do-
dnes. Spravuje ji Jihočeské muzeum, díky 
němuž je také přístupná veřejnosti. Za pří-
jemných 40 Kč si můžete vybrat jednu ze tří 
prohlídkových tras. První nabízí expozici 
malovaného nábytku, další dvě vás prove-
dou po okolních baštách, seznámí s histo-
rickými fragmenty či odhalí osudy nejed-
noho Rožmberka. Prohlédnout si můžete 
také výstavu Ryby a  lidé. Každoročně se 
v  prostorách tvrze koná v  říjnu výstava 
chryzantém a každý třetí rok Muzejní noc. 
Na  břehu potoka najdeme dřevosochař-
ské symposium Žumberk, které kreativně 
zpracovává jednotlivé znamení zvěrokru-
hu. Svými sochami přispělo sedm různých 
umělců ze střední Evropy, zejména ze Slo-
venska. Jako upomínku si můžete zakoupit 
CD undergroundové kapely The Rozladěn, 
kterou vede zdejší kastelán.

 Za zmínku stojí také raně gotický kos-
tel Umučení svatého Jana Křtitele. I  ten je 
přístupný veřejnosti, za symbolickou cenu 
si můžete prohlédnout mj. gotické fresky 
doprovázené výkladem. V jeho blízkosti se 
nachází nejstarší dochovaná stavba ve ves-
nici, fara ze 14. století. 
 Místní zajímavostí je mohutný strom 
střežící okraj vesnice. Jedná se o jilm drsný, 
který je vysoký přes 30 metrů a jehož stá-
ří se odhaduje na 250 let. Úspěšně odolal 
nemoci zvané grafióza, která se rozšířila 
v sedmdesátých letech a zahubila většinu 
populace jilmů na území Čech. Spolu s dal-
šími sedmnácti stromy z  Novohradských 
hor se i zdejší velikán podílel svými rouby 
na vypěstování nové generace jilmů. Sám 
je však ohrožen suchem, ale podle míst-
ních se mu nyní daří lépe než v uplynulých 
letech. 
 Okolí Žumberka můžete prozkoumat 
i s GPS v ruce, jste-li příznivcem geocachin-
gu. Kešky se postarají o to, abyste zabloudi-
li i do míst, kde běžného turistu nepotkáte. 
Nevšední zážitky pak umocňuje atmosféra 
zapomenutého kraje, která je Novohrad-
ským horám vlastní. 
 Pokud jste navštívili zmíněné památky, 
nezbývá než okusit již zmíněné pivo. Na ná-
vsi se nachází minipivovar, jehož majitelem 
je Daniel Malý. K  výrobě piva Žumberk 
používá hanácké slady, žatecký hlávkový 
chmel a vodu z pramenů nacházejících se 
za  chrámem Panny Marie na  Dobré Vodě 
u Nových Hradů. Na závěr si můžete na ná-
vsi prohlédnout nevšední dekoraci. Jedná 
se o  ježibabu, sedící na  jízdním kole, shlí-
žející z vysokého stožáru na obyčejné smr-
telníky. Věřím, že ji při návštěvě Žumberka 
budete pozdravovat. 

Text a foto: Marie Vaňková

Do Žumberka (nejen) za pivem

První chvíle nevypadají vůbec jako ty ve  fil-
mech. Z  letadla nevidíme zelené kopce, ale 
nekonečnou řadu světel Dublinu. Místo skřítků 
potkáváme bezdomovce prosícího o 50 centů. 
Jediné, co naše představy potvrzuje, je déšť. 
Tak vypadají první chvíle naší cesty do Irska. 
 Cesty, kterou zahajujeme v  bažině. Lépe 
řečeno v Corku, jehož název je odvozen právě 
od slova corcach. Druhé největší město Irska je 
zároveň Evropským městem kultury. A v našich 
očích také mnohem zajímavějším než půlmili-
onový Dublin. Zároveň je to ale místo, které se 
dá projít za pár hodin, v nichž navštívíte napří-
klad působivé katedrály sv. Finbarra nebo sv. 
Marie a sv. Anny. 
 Město na řece Lee nám na jeden den stačí, 
a tak sušíme první mokré oblečení, protože Ir-
sko bez deště očividně být nemůže, a vyrážíme 
na jižní pobřeží. Přesněji do malého městečka 
Kinsale, kam nás přilákal Charles Fort, již nevy-
užívaná pevnost ze 17. století, která v minulosti 
chránila pobřeží. K ní si můžete udělat několi-
kahodinovou trasu po  pobřeží moře. Kinsale 
není příliš turisticky vytížené město a o to větší 
zážitek máte z návštěvy tamních pubů. Tady si 
můžete popovídat s místními, kteří sledují koň-
ské dostihy a  při tom popíjí irské tmavé pivo 
Guiness. 
 Naší další zastávkou je na první pohled ne-
příliš zajímavé městečko Ennis. Proto si zpest-
řujeme odpoledne túrou do  vesničky Quin. 
Procházku skrze zelenou krajinu hrabství Clare 
končíme u  starého rozpadajícího se klášteru 
Quin Abbey, kde zanikající dílo člověka pro-
růstá mech a tráva. Nakonec se však i samotné 
Ennis ukazuje jako velmi příjemné, hlavně při 

večerní procházce po hlavní ulici. Obdivujeme 
osvícenou místní katedrálu a  opět zažíváme 
komorní, ale zároveň bujarou atmosféru místní 
hospůdky.
 Největší očekávání máme z  Moherských 
útesů, které se tyčí na západním pobřeží země 
do výšky více než 200 metrů, a kam přijíždíme 
krátce před polednem. I přestože je rozbláce-
ný chodníček nad širým mořem velmi vytíže-
ný, procházka plná výhledů jak na  skály, tak 
nedaleké Aranské ostrovy uchvátí každého. 
Mimo jiné jsou útesy zajímavé také tím, že se 
zde natáčela jedna z finálních scén šestého dílu 
série o Harry Potterovi. Na místě můžete strávit 
klidně celý den, ale jedno odpoledne bohatě 
stačí. Během něj uvidíte, jak se nad útesy stáh-

ne mlha, aby se o pár minut později roztrhala 
a vystřídaly ji sluneční paprsky. 
 Se stále nevysušenými věcmi sedáme 
do  autobusu a  přes krátkou zastávku v  Ennis 
míříme na  druhou stranu ostrova. Cestování 
po  Irsku není příliš časově náročné. Není pro-
blém se často přesunout do dvou až tří hodin. 
Autobusy jezdí poměrně často, ale je důležité si 
s nejméně jednodenním předstihem objednat 
přes internet jízdenku. 
 Tak se dostáváme i  zpět do  Dublinu. Kro-
mě největšího městského parku v  Evropě 
(Phoenix Park) s  volně pasoucími se daňky či 
areálu Trinity College nás ale město příliš ne-
oslovuje. I  proto vítáme zpestření programu, 
které obstaralo fotbalové utkání na národním 
stadionu Aviva Stadium s  kapacitou bezmála 
52 tisíc diváků. Jako součást své přípravy na se-
zonu se zde utkal anglický Liverpool s italskou 
Neapolí. I proto, že to mají fanoušci Liverpoolu 
do Dublinu blízko, byla jejich převaha v hledišti 
jednoznačná. Ti také nakonec odcházeli spoko-
jenější, protože Liverpool smetl italský klub 5:0.
 Jelikož je alkohol v pubech poměrně drahý 
(ostatně stejně je na tom i jídlo v obchodech), 
je třeba při cestování myslet i  na  úsporu fi-
nancí. Proto se hodí spát v  hostelech, které 
nás nezklamaly ani jednou a  dají se sehnat 
poměrně levně. Stejně jako zpáteční letenky, 
za které jsme zaplatili poměrně slušnou a pro 
peněženku studenta přívětivou částku. Vyrazit 
na  zelený ostrov není zdaleka tak drahé, jak 
se na první pohled může zdát. Jen si nezapo-
meňte pláštěnku. Jinak si totiž věci vysušíte až 
doma.

text a foto: David Nebor, Jakub Bartoš

Léto, práce, cestování. Tato na  první pohled 
těžko související slova se díky otevřenosti 
a  spojitosti světa stala klíčovými pro mnoho 
agentur, společností a  programů. Nabízejí 
krátkodobé pracovní pozice v zahraničí za pe-
níze či zkušenost. Jedním z nich je i Workaway, 
což jsem letos vyzkoušela já.
 Byla to má první zkušenost se zahra-
niční brigádou. Celé Workaway je založeno 
na dvoustranném dobrovolnictví. Jedna stra-
na, ta o  něco málo důležitější, jsou hostitelé. 
Tím se stává kdokoliv na světě, kdo se rozhod-
ne, že potřebuje pomoc. Většina z nich shání 
pomocnou ruku na farmy, do kempů, k dětem 
nebo při učení se nového jazyka. A  druhá 
část jsou cestovatelé, kteří se skrz program 
s hostiteli domluví na typu pomoci a termínu 
pobytu. Drtivá většina hostitelů sice nenabízí 

peněžní odměnu, v podmínkách programu je 
ale ubytování a strava pro cestovatele zdarma. 
Jedná se tak i o způsob levného cestování, na-
víc s možností poznání pravé tamní atmosféry, 
protože jak jinak poznat život místních, než ži-
tím v jejich domě a vyjídáním jejich ledničky?
 V  srpnu jsem vyrazila za  tapas a  paellou 
na východní pobřeží Andalusie. Nabídka zně-
la jasně – pomoc se zařizováním eko-kempu, 
sdílení nápadů a především zapadnutí do ko-
munity lidí, kteří projekt vytvářejí. Jelikož byl 
srpen, do přehřátých stanů se moc dobrovol-
níkům nechtělo a hlavní náplní dne byla sies-
ta. Lidé se zde střídali po dnech a nikdy jsme 
dohromady nebyli víc, než tři. I  tak jsem ale 
za  svůj krátký pobyt potkala několik inspira-
tivních cestovatelů, včetně majitelky kempu 
Rachel. Ta tak dlouho snila o  životě v  Anda-

lusii, až se tam ve  svých pětačtyřiceti letech 
přestěhovala ze svého rodného Londýna se 
záminkou vytvořit cenově dostupný kemp, 
který nijak nezatěžuje životní prostředí. Ra-
chel měla se svým kempem skvělé plány, ale 
jak už jsem říkala, v horkém srpnu se do jejich 
realizace zřejmě nechtělo ani jí. Tohle, absen-
ce tekoucí vody (v kempu nebyly zařízené ani 
umývárky), nedodržování dohody o  zajištění 
stravy a  špatná nálada, která v  kempu pano-
vala, nakonec zapříčinily, že jsem svůj pobyt 
ukončila o mnoho dní dřív. 
 Nelituji ale ani minuty, i  když to nebylo 
vůbec podle mých představ. Jen vřele dopo-
ručuji si při výběru hostitelů ověřit zkušenosti 
ostatních, opravdu se ujistit, že nabízená prá-
ce je práce pro vás a  nebrat hned první na-
bídku, která se vám naskytne. Za těch pár dní 
ve Španělsku se mi stalo plno absurdních věcí, 
například jsem v Madridu z letištní haly sledo-
vala, jak mi ulétá letadlo (kupodivu to nebyla 
má vina), snídala jsem mezi člověkem, který se 
podstatnou část svého života snažil pomáhat 
ostatním s  jejich závislostmi, a  ženou, která 
bere jakýkoliv boj proti drogám jako pitomost. 
Probírala světové problémy s Norem, který si 
vybudoval organickou farmu v Peru a tvrdí, že 
státy a politika jsou jen záminky na manipulo-
vání s lidmi, a Němcem, který studuje politiku 
ve Vídni, a mnoho dalšího.
Nakonec nevadilo ani to, že neumím španěl-
sky a Španělé anglicky, všude jsem se domlu-
vila. A to ať už pantomimou, nebo přes telefon 
s anglicky mluvící dcerou známé jedné ze ses-
ter paní, která pracuje jako recepční v hostelu. 
Myslím si tedy, že každá zkušenost je dobrá, 
stejně jako lidé v  jiných zemích, kteří zmate-
ným, osamoceným cizincům rádi pomohou. 
Proto vám i přes smíšené pocity mohu Worka-
way vřele doporučit.

Text a foto: Kristýna Jandová 

„No, to my, když jsme tam byli na svatební cestě, 
byl to samej úplatnej policajt, špinavé zácho-
dy, fingovaný nehody a nevyzpytatelní Cikáni.“ 
Jestli se chcete vyhnout podobným nevyžáda-
ným zkušenostem s Rumunskem Causescových 
dob a cestovním darům v podobě hned několi-
ka pepřových sprejů, raději cíl své okružní cesty 
příbuzným zamlčte. 
 Dnešní Rumunsko je jiné, než jak si jej pa-
matují tátové a  mámy. Tedy skoro. Nebojte, 
o  některé evergreeny ale nepřijdete. Rozbité 
silnice, zvláště ty v Banátu, připomínají ementál 
(kam se hrabe naše D1 i  se všemi okreskami!). 
Přes žalostný stav silnic však vozovému parku 
překvapivě nedominují tereňáky, krom národ-
ních „dachen“ tu kličkovanou mezi děrami hrají 
audiny barvy noci. Dalším nejfrekventovaněj-
ším dopravním prostředkem je koňský povoz. 
Na  čtyřkoláku vyrážejí všechny generace, ať 
už za  zábavou, sportem, výletem, nákupy, ale 
třeba i do autoservisu (jen dálnice je jim záka-
zovou značkou zapovězena). Kryté vozy dosud 
využívají i kočující Cikáni, byť většina už inovo-
vala a koně má už jen pod kapotou náklaďáků 
s  velkými koši na  střeše a  plně obsypanými 
pasažéry. Mnohde zůstal i  nepořádek, který 
vás odradí zastavit na  odpočívadle, při zastáv-

ce na „divoko“ však můžete narazit i na mrtvo-
lu psa v  batohu. Holt úsloví „tady ale chcípnul 
pes“ není jen jazykovým obratem. Zvláště když 
uprostřed upraveného parku v turisty hojně na-
vštěvovaném přístavním městě Tulcea najdete 
i chcíplou kočku. Jinak ale Rumunsko už dávno 
není tou špinavou, ospalou dírou, jak si jej pa-
matují naši rodiče.  Přímořská letoviska, když po-
mineme strašidelné paneláky a všudypřítomné 
a  často opuštěné industriální monumenty jak 
z Verneova Ocelového města, si v ničem neza-
dají třeba s těmi chorvatskými. Řada obcí a měst 
prožívá výrazný stavební boom, tytam jsou za-
šedlé a mnohdy polorozpadlé barabizny Banátu 
(najdete tu i  ty pověstné z  vepřovic a  vlnitého 
plechu). I když „podnikatelské baroko“ v podo-
bě napodobeniny Drákulova hradu či rovnou 
pravoslavného chrámu našince vyvedou z míry. 
Ve vyšperkovaném transylvánském Sibiu či Bra-
šově si pak připadáte jako v jakékoli jiné evrop-
ské metropoli. 
 Co ale Rumunsko nabízelo už našim rodi-
čům a  nabízí plnými hrstmi dodnes, je unikát-
ní příroda nepošlapaná nohou stovek turistů, 
snad s  výjimkou těch nejprofláknutějších hito-
vek, jako je např. vodopád Bigar, a  především 
vstřícné milé lidi, kteří neváhají pomoci sami 

od sebe, ať už jsou to běžní kolemjdoucí, nebo 
podnikatel v luxusním SUV. Přímo oázu pozitiv-
ní energie a soudržné pospolitosti pak najdete 
u českých krajanů v Banátu, kteří tu žijí mnohdy 
už sedmou generaci. Jako by se tu zastavil čas 
v dobách obrozenců. Lidé jsou k sobě stále las-
kaví a věří myšlence jednoho národa, o kterou 
mě osobně připravila už druhá hysterická prezi-
dentská kampaň.
 A několik rad závěrem: Pokud jste „pejskař“, 
do Rumunska raději nejezděte, reálně vám totiž 
hrozí záchvat mesianismu, volně pobíhajících 
polodivokých podvyživených psů často v  ža-

lostném stavu jsou tam celé smečky. Ale i dob-
ré zprávy. Do  Rumunska už dorazil i  Booking. 
Kontrolujte ale dobře nabídky, ta nejlevnější se 
totiž snadno prodraží o  skryté poplatky, také 
nepočítejte s tím, že vytvoření „virtuální“ rezer-
vace nutně znamená rezervaci reálnou, Rumu-
ni se snaží vydělat, a tak pronajímají ubytování 
přes řadu dalších obdobných aplikací a občas 
holt zapomenou nabídku stáhnout. Skeptičtí 
buďte i  k  aplikacím navigačním. Až v  Rumun-
sku pochopíte, co znamená úsloví o  zkratce: 
sice delší, ale zato horší cesta. Dávejte proto 
přednost silnicím co nejvyšších tříd (kilomet-

rů dálnic je v Rumunsku snad ještě méně než 
u nás), zkratka vás může vyjít i na několik hodin 
navíc (omezující značka 80 km v  hodině pak 
vyzní jako velmi nechutná ironie). Překvapi-
vá je i  poťouchlost takovýchto aplikací, proč 
vás vzít do  českého Eibenthalu po  alsfaltce, 
když na „střechu“ vede i  zpevněná cesta plná 
výmolů? Pak už vás nepřekvapí, že čerstvě 
aktualizovaná verze si bude trvat na  svém, že 
dálniční obchvat Bukureště dokončený prostě 
není.  Podobně vás mohou vypéct i internetoví 
průvodci. Například marně byste hledali v Ob-
reji na trati zarostlé akáty a ostružinami „tunel 
lásky“. Ale jestli váš vztah přestojí bez úhony 
i přetrpěné škrábance a potrhaný outfit, určitě 
vaše láska žádný romantický tunel nepotře-
buje. S  orientací na  cestě za  památkami je to 
vůbec svízelné. Krom dobře značených, vyhle-
dávaných drákulovských hitů, kde slyšíte hoto-
vý „jazykový babylon“, v podstatě Rumuni své 
památky před cizinci tají. A  tak stavíte prostě 
tam, kde vás upoutá velký hrozen lidí, většinou 
tu totiž nedávají nic zadarmo, ale nabízí se vám 
hotový skvost. 
 A  takových skvostů přírodních, kulturních 
i historických je v Rumunsku přehršel. 

Text a foto: Martin Volný

Zmeškané letadlo i brigáda, kde se nepracovalo. To byla Andalusie jinak

Rumunsko už není jen Drákula a dachny

Do země leprikónů jedině s pláštěnkou
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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. Pro toto vydání jsme se ptali dvou studentů technických oborů.

Jan Scheicher, 21 let
Technická univerzita v Liberci, 
Fakulta strojní, Strojní inženýrství

Jakou střední školu jsi vystudoval?
Gymnázium Český Krumlov.  Kromě ma-
tematiky potřebné v začátcích na vyso-
ké škole jsem se naučil neodkládat věci 
na poslední chvíli.
Kdy a proč ses rozhodl pro obor, které-
mu se nyní věnuješ?
Během studia na  gymnáziu jsem zjiš-
ťoval, jaké obory pro mě moc nejsou, 
a  zároveň jsem měl v  prostředí domo-
va blízko k technickým oborům. Byla to 
zkrátka možnost pro mě a nedokážu si 
představit, že bych studoval něco jiné-
ho.
Jaké přijímací zkoušky jsi složil, aby 
ses na školu dostala?
Maturitu z matematiky a fyziky.
Co tě ve škole baví?
Ve  škole mě baví spíše praktické před-
měty,kdy nám přednášející ukáže díly 
z výroby, a na nich popíše přednášenou 
látku. Veliké negativum vidím v  mini-

málním zapojení okolních firem do vý-
uky.
Jaký předmět je pro tebe nejzajíma-
vější?
Pro mě je nejzajímavější obrábění, pro-
tože kamarád má firmu na kovoobrábě-
ní a v létě jsem si tedy u něj mohl sám 

vyzkoušet, jak to funguje ve  strojíren-
ské praxi. Teď to můžu porovnat s před-
nášenou teorií. 
Jak vidíš své uplatnění na  trhu práce 
po vystudování oboru?
Uplatnění na  trhu práce vidím veliké, 
pokud se mi podaří zdárně dostudovat 
a  získat nějaké zahraniční zkušenosti. 
Možností je celá řada a  zatím nevím 
přesně, v  jakém oboru by bylo ideální 
pracovat.

Jiří vobr, 22 let
ČVUT v Praze, Fakulta Elektrotechnická, 
Elektrotechnika energetika a manage-
ment - Aplikovaná elektrotechnika

Jakou střední školu jsi vystudoval? Co 
myslíš, že ti dala?
Vystudoval jsem Gymnázium Jana Va-
leriána Jirsíka. Dalo mi mnoho skvělých 
zážitků, spoustu výborných kamarádů 
a potřebné znalosti fyziky a matemati-
ky, které mi na vysoké škole byly velmi 

užitečné.
Kdy a proč ses rozhodl pro obor, které-
mu se nyní věnuješ?
Rozhodl jsem se někdy v průběhu 
mého studia na GJVJ. Obor, který studu-
ji, je na trhu práce velmi žádaný, dobře 
finančně ohodnocený a celkem dost 
mě zajímá.
Jaké přijímací zkoušky jsi složil, aby 
ses na školu dostal?
Na školu se lze dostat více způsoby, 

které můžete nalézt na jejich webových 
stránkách. Já jsem psal klasické přijí-
mačky zahrnující pouze test ze středo-
školské matematiky.
Co tě ve škole baví?
Na škole mě baví předměty zaměřené 
na nejrůznější elektrotechnologie. Jako 
negativum vidím hlavně počáteční ob-
tížnost, kdy na vás naloží celkem dost 
obtížných předmětů. Ale pokud se na 
to nevykašlete a zaberete, tak se to dá 
zvládnout.
Jaký předmět je pro tebe nejzajíma-
vější?
Jak jsem již říkal, nejzajímavější jsou pro 
mě předměty zabývající se elektrotech-
nologiemi, protože člověku ukáží, jak 
složitě se vyrábí věci, které používáme 
každý den.
Jak vidíš své uplatnění na trhu práce 
po vystudování oboru?
Na trhu práce je tento obor velice žádán 
a velmi dobře finančně ohodnocen. Dá 
se uplatnit v širokém spektru technic-
kých prací. Ideálně bych si přál pracovat 
na Jaderné elektrárně Temelín.

David Nebor

zNáTE SE S: plavcem 
a vysokoškolákem?

Bakalářská práce, příprava na mistrovství 
světa a  olympiádu v  Tokiu. Arnošt Petrá-
ček právě finishuje bakalářský obor na bu-
dějovické VŠTE a rozhoduje se, co dál. Nyní 
je pro něj hlavním bodem programu právě 
jeho bakalářská práce.

Arny pověz mi, na  jaké téma bakalářka 
je?
Zvolil jsem si téma „Marketing v  nezis-
kovém sektoru“, jelikož se pohybuji jak 
v  neziskovkách, tak i  ve  velkých sportov-
ních klubech a  právě spolupráce s  jed-
nou pečovatelskou službou mi umožnila 
napsat bakalářskou práci na  toto téma. 
Mě marketing baví jako takový a  jelikož 
já sám mám Spolek pro Arnyho, hodně 
se v tomto pohybuji a jsem rád, že jsem si 
toto téma mohl vybrat.
Co tvé plány do  budoucna? Plánuješ 
něco studovat i po bakaláři?
V  současné době bych chtěl pokračovat 
na  magisterský obor na  VŠTE a  čekám, 
jestli bude otevřen navazující obor Eko-
nomika podniku. Teď dodělávám obor ba-
kalářský a pokud se otevře i magisterský, 
tak bych do  toho šel. Buď to vyjde nebo 
ne, uvidíme. Ale rozhodně chci zůstat tady 
v Budějovicích.
Takže prioritou je spíše to plavaní než  
škola?
Ne, že by to bylo úplně prioritou. Plavá-
ní mě samozřejmě naplňuje, ale snažím 
se to spíše vyvažovat a udržet to v  jakési 
rovině. Na jednu stranu je skvělé, že mám 

výsledky, zlaté medaile a  účasti na  mist-
rovství Evropy, mistrovsví světa a paralym-
piádách, ale na  druhou stranu se snažím 
pamatovat na to, že plavat nebudu done-
konečna a že je také potřeba se přehoup-
nout do pracovního života. Chtěl bych se 
zapojit do  benefičních akcí, přednášek 
na  školách nebo do  zahájení různých 
sportovních akcí jak pro hendikepované, 
tak i pro nehendikepované.
Jak často máš tréninky? Vychází ti škola 
vstříc?
Díky projektu VŠTE  bez bariér, který tam 
funguje, jsme se mohli domluvit na  in-
dividuálním studijním plánu, zkoušení 
a  na  jeho formě. Jelikož mám problémy 
psát, domluvili jsme se na  ústní formě. 
Podmínky jsou tedy opravdu skvělé a není 
vůbec žádný problém ani překážka, která 
by studiu nějak bránila. 
Chystáš se momentálně na nějaký velký 
závod?
Momentálně se chystám na tradiční závo-
dy Strahovka pro hendikepované plavce, 
které proběhnou 1. prosince, bude to už 
asi 27. ročník. Je to padesátka a budou to 
poslední závody tohoto roku. Vrchol příš-
tí sezóny bude mistrovsví světa v Malajsii 
a naplňování limitů na nadcházející olym-
piádu v Tokiu, která bude za dva roky. Tokio 
je teď můj hlavní cíl. Dál zatím nevím, stát 
se může cokoliv, ať už co se týče zdraví tak 
i sportovní situace. Nic neslibuji, uvidí se.
Adéla Hodianková, text vyšel pro aktuálně.cz

Foto: Vlasta Hybrant

V  létě tohoto roku rozdávala Evropská 
unie pro osmnáctileté tisíce vlakových 
jízdenek, které umožňovaly až na  mě-
síc vycestovat a poznávat krásy Evropy. 
Tento projekt dostal jméno Discover EU 
a  devatenáctiletý student Gymnázia 
J. V. Jirsíka David Šlachta právě jednu 
z  těchto jízdenek vyhrál. Započal tím 
tak dvoutýdenní cestu napříč Evropou. 

Jak ses o soutěži dozvěděl? 
O soutěži jsem se dozvěděl díky sociál-
ním sítím, protože sleduji různé progra-
my pro mladistvé a  také ve  škole, kde 
nás profesoři lákali, ať zkusíme štěstí 
a přihlásíme se.
Co tě vedlo k tomu se přihlásit? 
K přihlášení do soutěže mě vedla už jen 
samotná myšlenka, že bych se mohl 
podívat někam zadarmo. Kdo by to ne-
chtěl? Rád cestuji a ještě radši se někam 
podívám, když mi někdo zaplatí cestu, 
a dá mi příležitost jezdit po celé Evropě. 
Vysvětlíš nám, jak samotná soutěž 
probíhala? 
Soutěž Discover EU od Evropského par-
lamentu pro mladistvé nabízela 15 tisíc 
interrail pasů pro osmnáctileté z EU. In-
terrail pass je vlastně vlaková jízdenka, 
ve které máte sedm cestovních dní vla-
kem zadarmo. Máte 30 dní na  využití, 
takže můžete být na cestách klidně celý 
měsíc. Požadavky byly, aby dotyčnému 
bylo 18 let v  době přihlášení. Potom 
stačilo jen vyplnit dotazník, odpovědět 
na  pár otázek a  napsat proč se chcete 
účastnit tohoto projektu.
Jaké země si během své cesty navštívil? 
Během své cesty jsem navštívil Němec-
ko, Švýcarsko a Španělsko, ale převážně 
jsem procestoval Francii. 
Proč ses rozhodl právě pro tyto země? 
Mým hlavním cílem bylo navštívit Bar-
celonu ve Španělsku, protože jsem chtěl 
poznat další část Evropy a odškrtnout si 
ji ze seznamu navštívených míst. Zby-
tek cesty jsem pouze přizpůsobil cestě 
do a z Barcelony. Pro Německo jsem se 
rozhodl pouze proto, že to byla tranzitní 
země, ve které jsem si však také udělal 
zastávky. Francie je pro mě země, kte-
rou jsem nikdy popravdě navštívit nějak 
víc neplánoval, ale musím říct, že mě 
mile překvapila města jako Lyon nebo 
Toulouse. Ve Švýcarsku jsem také nikdy 
předtím nebyl a  neplánoval jsem Švý-
carsko navštívit, ale zlákala mě možnost 
jet do Ženevy cestou ze Štrasburku.
V  jaké zemi se ti nejvíce líbilo? Bylo 
nějaké místo, na které jen tak nezapo-
meneš? 
V  každé zemi bylo něco hezkého, tak-

že doufám, že jen tak nezapomenu 
na  všechna místa, který jsem viděl. 
Avšak skutečně nejsilnější zážitky jsem 
měl v  Barceloně, ve  které jsem strávil 
nejlepších pět dnů svého výletu. Potkal 
jsem zde lidi z  každého koutu země 
a  společně jsme procházeli památky 
a užívali si. Je krásný, jak si během chvil-
ky padne tolik cizích lidí do oka. 
Cestoval si sám nebo s přáteli? 
Cestoval jsem sám, protože nikdo z přá-
tel jízdenku nedostal. Avšak na cestách 
snadno člověk potká lidi, takže samoty 
se bát nemusí.
Nebál ses určitých rizik, který cesto-
vání přináší, obzvlášť když si cestoval 
sám? 
Nějakým způsobem, jsem se úplně ne-
bál toho, že budu cestovat sám, a  že 
bude vše na  mně, ale spíš samoty. Jak 
už jsem napsal, tak to problém nako-
nec nebyl, protože je spousta lidí, kteří 
cestují také sami, a v hostelech vždycky 
někoho potkáte. Pak už spíš jen záleží, 
jestli se nebojíte komunikovat.

Co ti tento projekt dal? Kdybys měl 
možnost, přihlásil by ses znovu? 
Rozhodně bych se přihlásil znova, kdy-
bych mohl, protože je to výborná příle-
žitost procestovat Evropu, poznat sou-
sední kulturu a hlavně poznat nový lidi. 
Chtěl jsem poznat svoje limity, zkusit být 
někde daleko od domova sám za sebe 
a spoléhat se na to, že se o sebe dokážu 
postarat. Nebudu přehánět, když řeknu, 
že mi to otevřelo oči a motivovalo mě to 
zlepšovat se v jazycích, protože v cizině 
je to nejcennější, co můžete mít, schop-
nost se dorozumět i bavit.
Doporučil bys i  ostatním vycestovat 
sám do světa? 
Cestování je vždycky úžasný ať už to sto-
jí, co to stojí. Interrail pasy se dají i kou-
pit a  nejsou drahý a  cestování s  nimi 
je opravdu snadný. Je super poznávat 
něco nového, takže jestli máš krosnu 
a chceš zažít trochu očistec, tak prostě 
vyraž a bav se kdekoliv se ti zachce.

Text: Kristina Kubecová
 Foto: archiv Davida Šlachty

Jak arnošt Petráček skloubil vrcholový sport a vysokou školou?

Na cestách vlakem samota nehrozí, 
vypráví student, který projel Evropu
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kresby: Alžběta Kalná

Zardousils oheň
Co v tobě hořel
A uhlíky studený vítr rozfoukal
do prázdných dálav
Vnitřního Vesmíru
Kde prostírá se mlhovina
vzdálených hvězd
A jejich mihotavé světlo studeně 
pálí
Zamrzlé zrcadlo hlubin netečnosti
Praská 
Přichází obleva

Mr. Free

ZLATé DOTEKy

odmala se mi třesou ruce

nemám žádnou nemoc, prostě se třesou
bez příčiny

často se mě na to ptaj
a já opakuju že se prostě třesou

furt
vybryndam plnej hrnek kafe
klíč naráží všude kolem jen ne do klíčový dirky
kdybych šil, netrefim se nití do ucha jehly

někdy se ruce třesou víc, jindy míň
ale nikdy nepřestanou úplně

to jenom když tě hladim po tváři
moje prsty se jí dotýkaj
s naprostým klidem
s přirozenou lehkostí
dotýkaj se jí jako krasobruslařka ledu při zlatý jízdě

s tebou sem vítěz

nemám medaili
ale moje prsty
se aspoň trefí do pěti olympijských kruhů

František Or

Jen pro básníka jsou slova činem

On miluje svého roztomilého pejska 
pro jeho nekritickou lásku.
Za její nekritickou lásku
pohrdal svou přítelkyní včera i dneska. 

Přesto ji suše ujistí,
že ji samozřejmě miluje. 
Ona se usměje, neví,
prázdný vzduch, jak strašně málo je.

Lásku vymysleli básníci,
stejně jako lunu a perutě,
on ji neumí použít ve větě,
natož prožít, říkám si mrzutě.

Martina Mašková

CO MáM RáDA

Mám ráda,
když přecházím přes silnici
tam, kde chybí přechod,
ale auta přebývají

ženou se kolem
jako jedna barevná šmouha,
co nemá konec
ani smysl

a potom
když už to nejmíň čekám
někdo zastaví 
a pustí mě

najednou nezáleží na tom,
kdo je ten člověk za volantem
najednou nezáleží na tom, koho volí
a koho obdivuje
najednou - jako by všechny překážky mezi 
náma ustoupily
na kraj chodníku
a ztratily se v unavených pohledech
kolemjdoucích

když přecházím
krátce se na sebe usmějeme
a já vím,
že každá takováhle chvíle
je malé vítězství
na cestě za lepšími zítřky

stačí se jen pořádně rozhlídnout

Natálie Hoffmannová

LIFE FITS

Melodical music making me mad,
basically bankrupt, behaving bad,
same sacrifice, surely, safely sad,
leeching lustfully, laughing like lad.

Angrily astounded, academicly 
able,
tasting taxes, throwing the table,
creeping, crawling, cutting cable,
following freely, forging famous 
fable.

Delirious, defeated, definetly 
destroyed,
volunteerly, validly vanishing void,
unique, unhappy, undertaken, 
unemployed,
opressed, organicaly organizational 
ovoid.

Warlord wages world with waste,
hell, help, humongous haste,
ecosystem especialy early erased,
passing passion painfully placed.

Pavel Kožnar

země je nebe a nebe je země
skočím do mraků a padám dál nad ně
vrcholek poznávám až někde na dně
ze mě a z tebe a z tebe a ze mě

Josefína
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ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE
- ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA
24.11. Petr Dub v Meziprůzkumech 
& komentovaná prohlídka 

DŮM UMĚNÍ
Náměstí Přemysl Otakata II. č. 38
24.10. – 22.11. Sergison Bates 
Architects – The Practice 
of Architecture

GALERIE MARIÁNSKÁ
Pražská třída 1
9.10. 2018 - 6. 1. 2019 
Objevárium Minigolf

GALERIE NAHOŘE
Metropol, Senovážné nám. 2
28. 11. 2 018 - 12. 1. 2019

KINO KOTVA
Lidická 2110
6. 11. Van Gogh – o obilných polích 
a oblačném nebi, Giovanni Piscaglia  
4. 12. Carravagio – duše a krev, 
Jesus Garces Lambert 
19. 10. - 30. 11. Identita

Jihočeské muzeum
Dukelská 242/1
25. 9. - 30. 11. Svědkové lidskosti

LITERÁRNÍ KAVÁRNA MĚSÍC VE DNE
Nová 3
13. 10. – 9. 11. Tomáš Roubal 
– Hrubý domácí

vÝSTavY Na houby do kina 
Asi předpokládáte, že se právě pouštíte 
do  čtení článku plného filmových tipů 
na letošní podzim. Pokud opravdu ano, 
nejspíš vás zklamu. Z mého pohledu se 
kina momentálně hemží pohádkami, 
hloupostmi nebo vlastně pohádkovými 
hloupostmi.
 Samozřejmě neříkám, že nemá cenu 
do  kina chodit. Pokud máte dlouhou 
chvíli, určitě si něco vyberete. Progra-
my kin mají totiž veškeré ingredience, 
které pro svůj provoz potřebují: drama, 
které nás má přesvědčit o tom, že civili-
zace a společnost jsou kruté (Beze stop), 
kvalitní horor, jehož tvůrci se zoufale 
snaží vyždímat každou kapku nápadu 
z  úspěšného V  zajetí démonů (Sestra), 
horor, který nemůževyždímat každou 
kapku nápadu z  úspěšného V  zajetí 
démonů (Hell Fest: Park hrůzy), novou 
marvelovku (Venom). Dále pak českou 
komedii, která ještě párkrát poběží v te-
levizi a  pak zmizí z  povrchu zemského 

(Po  čem muži touží) a  obrovskou, ale 
opravdu obrovskou hromadu animova-
ných pohádek všelijakých názvů, kvůli 
kterým musí brigádníci kin nabízet dět-
ské meníčko (Yeti: Ledové dobrodružství; 
Kubík hrdina; Hotel Transylvánie 3: Příše-
rózní dovolená či Vilík: Rychle a vesele). 
 Kdyby mě někdo svázal a dotáhnul 
do kina se slovy „něco si vyber“, pravdě-
podobně bych přemýšlela mezi českým 
poněkud výstředním filmem Důvěrný 
nepřítel, který mi svým upozorněním 
na  nebezpečnost moderních techno-
logií zdánlivě připomíná americké The 

Circle a akčním dramatem Alpha vyprá-
vějícím o prapůvodním vztahu mezi člo-
věkem a psem, a  to jenprotože u  Psího 
poslání jsem brečela – třikrát. Za zmín-
ku pak stojí i  Lady Gaga sdílející filmo-
vé plátno s Bradley Cooperem ve filmu 
o hudebních kariérách Zrodila se hvězda.
 Ačkoliv to tak teď možná nevypadá, 
můžeme očekávat i lepší zítřky. Fanouš-
ci skupiny Queen určitě ocení snímek 
o  životní dráze Freddie Mercuryho Bo-
hemian Rapsody. Zároveň se na filmová 
plátna vrací klasiky v novějším provede-
ní: Mary Poppins bude opět chůvou snů 

ve filmu Mary Poppins se vrací, po čtyři-
ceti letech bude diváky opět strašit Ha-
lloween, vrátí se dokonce i Robin Hood, 
jehož tvůrci zdramatizovali již snad 
stokrát zdramatizovanou legendu, ale 
tentokráte se zeleným plátnem navrch. 
Čeští tvůrci si připravili film Zlatý podraz, 
který nám ukáže basketbalové prostře-
dí čtyřicátých let minulého století přiro-
zeně ovlivňované politikou. 
 Pokud patříte k  obdivovatelům 
Johnnyho Englishe v  podání legen- 
dárního komika Rowana Atkinsona, 
zbystřete. Právě pro vás totiž přichází 
do  kin třetí pokračování, jehož terčem 
se stal Englishův boj s moderními tech-
nologiemi. A v neposlední řadě budou 
nadšeni i  věrní diváci Harryho Pottera 
– kouzelnický svět se vrací v  pokračo-
vání spin-offových Fantastických zvířat, 
jejichž hlavní zápletkou budou zločiny 
Brumbálova protivníka Grindelwalda. 
A  co víc, černokněžníka si ve  Fantas-
tických zvířatech zahrál Johnny Depp, 
s trochou fantazie a nadsázky tedy mů-
žeme říct, že letos na podzim konečně 
uvidíme Jacka Sparrowa či Střihoruké-
ho Edwarda v Bradavicích, kde si zahra-
je možná i famfrpál.
 Je tedy na co se těšit. A proto vám 
i dnes přes své počáteční váhání dopo-
ručuji schovat se před zimou a deštěm 
v pohodlí kinosálů.

Kristýna Jandová, foto: ceskatelevize.cz

N. K. Jemisinová napsala fantasy o kon-
ci světa a  obdržela za  ni Hugo Award 
za  nejlepší román. Na  tom by nebylo 
nic divného, kdyby toto ocenění nedo-
stala třikrát v  řadě – v  roce 2016, 2017 
a naposledy v srpnu tohoto roku, tedy 
postupně za každý díl trilogie Zlomená 
země. Nebylo by na  tom nic divného, 
kdyby Jemisinová nebyla žena a  v  ne-
poslední řadě by na  tom nebylo nic 
divného, kdyby N. K. Jemisinová nebyla 
Afroameričanka.
 Hugo, nejstarší a nejprestižnější oce-
nění na poli fantasy a sci-fi literatury, se 
totiž v roce 2013 stalo bojištěm alt-right 
aktivistických spisovatelů (Sad Pupp-
ies), kteří se rozhodli vytvořit hlasovací 
blok proti jimi pejorativně označova-
ným Social Justice Warriors (SJW), tedy 
spisovatelům, kteří se v  těchto literár-
ních žánrech zasazují o témata sociální 
spravedlnosti. Podle nich si liberální 
SJW na roky vzali oblast sci-fi a fantasy 
jako rukojmí svých vlastních politických 
agend a  nereprezentovali většinový 
svět fanoušků SF, což se prý odrazilo 
v  tom, že od  roku 2010 Hugo Awards 
dostávali non-white, LGBT autoři a  au-

torky píšící o  progresivních tématech. 
V  roce 2015 se ke  kampani „smutných 
bílých štěňat“ přidala ještě „vzteklá bílá 
štěňata“ (Rabid Puppies) a  společně 
svým hlasováním ovládla proces nomi-
nací. To následně vyústilo v  neudělení 
cen ve  spoustě kategorií a  jednomu 
jedinému úspěchu štěňat – udělení 
ceny filmu Strážci galaxie, který měl ale 
podporu i  mimo psí pelechy. Podobná 
situace se opakovala i v roce 2016, ale to 
už byl svět SF připraven a ocenění pro 
nejlepší román si odnesla právě Jemisi-
nová za Páté roční období (2015). A prá-
vem. Tato fantasy totiž změnila svět SF 
21. století. Letos v  září pak Páté roční 
období vyšlo v překladu Romana Tilcera 
v  brněnském nakladatelství Host (432 
stran, 331 Kč).
 Příběh Pátého ročního období se ode-
hrává v  zemi nazývané Tišina, přičemž 
toto jméno je samo o sobě paradoxem. 
Tišina je totiž vše, jenom ne klidná – ne-
stabilní životní prostředí, zemětřesení, 
sopečné výbuchy. Celý svět prochází 
apokalypsami, a to tak pravidelně, jako 
přicházejí roční období. To následující 
roční období má být ale tím nejhorším 

v historii. V této křehké krajině, v níž se 
nachází město Jumenes, se nikoli matka 
země, ale Otec Země poctivě snaží zni-
čit celou civilizaci. Nestálost půdy pod 
nohama se tak promítá i do každodenní 
reality, jejíž jedinou konstantou zůstává 
kastovní systém, který rozděluje spo-
lečnost a  utlačuje menšinu orogénů. 
Ačkoli právě orogéni jsou jedinými, kdo 
s formálním vzděláním Jumenu, vědou 
a magií mohou zemi utišit. Anebo ji na-
opak roztrhnout vedví. V  tom všem se 
snaží normálně (pře)žít Essun. Orogén-

ka, jejímž životem hned na první straně 
knihy otřese vlastní manžel, když surově 
zabije jejich syna a  unese jejich dceru. 
A co je pak rozbitý svět oproti rozbité-
mu životu.
 Jemisinová na  čtyři sta třiceti stra-
nách důkladně vystavuje nový fikční 
svět, ve kterém tematizuje nejen životní 
prostředí, ale i  práva menšin v  barvité 
společnosti (vždyť většinu postav knihy 
bychom podle dnešních měřítek mohli 
nazvat Afroameričany) spolu s až iracio-
nálním strachem z odlišnosti. Po nedáv-
ném úspěchu marvelovky Black Panther 
se nemusíme obávat, že bychom se 
právě kvůli hlavním „černým“ postavám 
brzy nedočkali i filmového, potažmo se-
riálového zpracování, jak tomu ostatně 
bylo v  minulosti například s  Gaimano-
vými Americkými bohy (2001). Produ-
centi se je totiž snažili „zbělit“, protože 
s  „černými“ postavami se přeci main-
streamové bílé publikum neztotožní, 
a  právě to Gaiman vehementně odmí-
tal. Na zfilmování se tak čekalo více než 
patnáct let. To naštěstí v  roce 2018 již 
nehrozí, nebo snad ano?

Petr Kuthan

Lenny si užívá bujarých akcí v nočních klu-
bech za otcovy peníze a neví, co je to zod-
povědnost. Až do doby, kdy nedobrovolně 
pozná patnáctiletého a  nevyléčitelně ne-
mocného Davida. S na první pohled nepří-
liš atraktivním a profláknutým námětem se 
však filmaři popasovali obstojně.
  „Ty se tu nějak vyznáš.“
 „Vyrost jsem tu.“
 „Hm, já taky.“
 Je to přesně tak. Oba dva vyrostli v ne-
mocničním prostředí. Snědý a  pohledný 
mladý muž Lenny coby syn doktora, který 
ho s sebou kdysi brával do práce, na dru-
hé straně patnáctiletý chlapec David jako 
pacient. Od  narození trpí nevyléčitelnou 
srdeční vadou. Jestli se dožije šestnáctých 
narozenin, není jisté. Ale prognózy mu vů-
bec nepřejí. Jeho dlouholetým lékařem je 
právě Lennyho otec. Německý snímek Mar-
ca Rothemunda Spolu to dáme obě tyto po-
stavy svede na společnou cestu.
 Do Lennyho role filmaři obsadili Elyase 
M’Bareka, hvězdu trilogie Fakjů pane učiteli. 
I v této komedii a dramatu zároveň si herec 
osvojil postavu, která jaksi nerespektuje 
požadavky společnosti. Lenny nemá práci, 
i přes svůj dospělý věk žije u otce. Jeho kre-
ditními kartami pak platí účty na večírcích, 
kde si užívá drog, alkoholu a  pozornosti 
žen. Poté, co v noci nezvládne řízení a ot-
cův drahý sporťák zaparkuje do  bazénu, 
postaršímu lékaři dochází trpělivost a  sy-
novi zablokuje kreditní karty. A nezpřístup-
ní mu je, dokud Lenny nezpříjemní posled-
ní chvíle života umírajícímu Davidovi.

 David znal do té doby jen nemocniční 
pokoje, prostředí hospiců a byt, ve kterém 
žije pouze s  matkou, která ho ze strachu 
o jeho zdraví nechce nikam pouštět. Chybí 
mu mužský vzor, kamarád nebo starší bra-
tr, proto si Lennyho hned oblíbí. Protože 
má to, co nemocný chlapec nikdy nezažil 
a  nezažije. Nespoutaný přístup k  životu. 
Philip Schwarz se zhostil role Davida dobře, 
a přestože by se jeho projev mohl zdát pře-
hnaný a  nepřirozený, vyobrazuje přechod 
mezi dětinskou nevinností a vzdorem pu-
bertálního věku chlapce, který je navíc od-
říznutý od světa zdravých vrstevníků.
 Svižnost dějové linie podporuje po-
stupné odškrtávání na seznamu věcí, které 
chce David stihnout, než své nemoci pod-
lehne. Lenny však zanedlouho přestane 
svého nového mladšího kamaráda vese-

lit jen kvůli tomu, aby zase mohl chodit 
do  nočních klubů. Dokonce ho prostředí 
nemocnice a  přátelství s  Davidem změní 
natolik, že si najde přítelkyni a  začne stu-
dovat medicínu. Těžko říct, do jaké míry se 
zde filmaři drželi skutečného příběhu, po-
dle kterého je snímek natočen.
 Komediální a  dramatická stránka fil-
mu jsou vzájemně příjemně vyváženy. 
Za břicho se nepopadáte a běžně citlivým 
divákům slzy nevyhrknou. Neuspokojivý 
je český dabing, u kterého se zdá, že slib-
ně rozvíjející se děj pohřbí. Je potřeba si 
na něj zvyknout a v některých scénách kazí 
dojem. Zaujme i  občasná jednoduchost, 
kterou Lenny plní Davidovi přání. Jak by 
patnáctiletého mladíka vpustili na  strip-
týz nebo nočního klubu, kde alkohol teče 
proudem? A  mohl by být člověku, který 
neprošel výcvikem, jak se chovat při Davi-
dových záchvatech, svěřen chlapec, který 
může každou minutou zemřít? I  postava 
Davidovy matky je vykreslena poněkud 
přísně nato, že se následně nechá uchlá-
cholit dortem a  nočním překvapením na-
tolik, že veškeré její obavy o  syna rázem 
zmizí.
 V  celkovém pohledu je Spolu to dáme 
pohodový snímek, který se vyvaroval ký-
čovitého pojetí námětu, který by mohl pří-
lišně hrát na city. Pohodový, protože nijak 
zásadně diváka nepoznamená. Nebo ales-
poň zdaleka ne tak jako film Nedotknutelní, 
který pracuje s velmi podobným příběhem 
a materiálem.

David Nebor, foto: csfd.cz

Přinášíme výběr z  nové a  zajímavé hud-
by, nedbající na  mainstream a  aktuální 
popularitu jednotlivých žánrů. Snažíme 
se ukázat muziku, která je „venku“ tepr-
ve krátkou dobu a přináší nové možnosti 
a způsoby.

1. Jauz ft. Example - In The zone
Track spatřil poprvé světlo světa v  srpnu 
tohoto roku, kdy byl vydán v  debuto-
vém albu amerického house producenta 
Jauz. Písničku ocení především fanoušci 
temnější elektronické hudby, a to pro její 
underground nádech a přítomnost grime 
rappera Example.
2. Getter ft. nothing,nowhere. 
- all Is Lost
Producent Getter byl vždy znám pro jistou 
tvrdost a “špinavost” ve  svých skladbách. 
O  to větší překvapení bylo, když prohlá-
sil, že už ho tenhle koncept nebaví a úpl-
ně otočil s  novou písničkou o  nešťastné 
lásce“All Is Lost”. Posluchače též potěšil 
zpěvák nothing,nowhere., který je známý 
pro své smutné texty a  melancholický 
hlas. Celá produkce nese prvky melodic 
dubstepu a future bass.

3. Joji - Slow dancing In The dark
Když Joji před rokem ukončil svou kon-
troverzní youTube kariéru a dal se na hud-
bu, nikdo neočekával velké věci. Ale tato 
skladba, stejně jako mnoho jeho dalších 
počinů,  hovoří jinak. Smutný nádech, kte-
ré jeho R&B díla mají, a  texty o  vnitřním 
boji a  lásce si rychle získaly srdce mnoha 
posluchačů. Novou písničku, kombinující 
obě dvě témata, rozhodně doporučuje-
me.
4. Kanye West ft. Lil Pump - I Love It
Spojení dvou na  první pohled velmi od-
lišných rapperů vytvořilo něco, co nikdo 
nečekal. Refrény osmnáctiletého Pumpa 
v  kombinaci s  flow o  více než dvě gene-
race staršího Westa překvapily nejednoho 
posluchače rapu. Song začínající Kanyeho 
typickými samply ze starých filmů dopl-
něný o  vcelku výstřední klip se postaral 
o jedno z největších překvapení letošního 
roku.
5. JmSN - Inferno
JMSN jakožto vycházející hvězda R’n’B se 
nám opět připomíná, tentokrát již s  no-
vým albem vydaným k  jeho nadcháze-
jící světové tour, během které se zastaví 
i v našem hlavním městě. Tento americký 
zpěvák z Michiganu, hlasem nápadně při-
pomínajícím krále R’n’B Justina Timber-
lakea, stále více ukazuje, proč by se právě 
on měl stát v budoucnu jeho nástupcem 
trůnu.

Daniel Jež a Jan Vokoun

Vymetač večírků a nemocný chlapec to spolu dalivdmS Playlist

Zlomená země boduje v Hugo Awards: Jemisinová versus bílá štěňata 3:0

foto: artmap.cz
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NEVER DRINK HEINKEN
Byla jsem dva měsíce v zahraničí a řekla jsem si, když už konečně odjedu, tak 
bych mohla změnit svůj životní styl... Například přestat kouřit a  pít alkohol. 
Přestat kouřit se mi podařilo na první tři dny, kdy jsem chodila pravidelně bě-
hat každý den do parku, který byl hned za barákem, ale potom jsem nastoupila 
do práce a moje představy se začaly „maličkato“ hroutit. Jak to ve Francii bývá 
(ale i mnohde jinde), nejjednodušeji si kamarády uděláte přes to, že spolu kou-
říte a nadáváte na to, jak je kouření hrozný, a že byste měli přestat... No nic...
 Naučila jsem se ale i méně samozřejmé věci. Tak například si člověk musí 
nakoupit sám jídlo, jinak mu hrozí, že umře hlady, a zjištění, že jídlo do ledni-
ce jen tak samo nenaskáče, mě docela šokovalo. Jeden den jsem si už vážně 
musela udělat nákup, a protože měli přijet moji milí kamarádi z Česka, chtěla 
jsem koupit basu piv (Heinken si nikdy nekupujte, je to odpudivý pivo, toto 
jsem zjistila bohužel až potom, co jsem ho koupila). Chtěla jsem svůj skromný 
nákup zaplatit a stoupla jsem si do řady, kde bylo nejmíň lidí, už to by mi mělo 
připadat divný, ale nějak jsem nad tím dál nepřemýšlela, měla jsem na sobě 
volné modré šaty, stála jsem a čekala, v ruce jsem měla tu basu piv a paní přede 
mnou najednou francouzsky povídá: „Slečno, nechcete pustit přede mě?” 
 A já na to drze odpověděla „A proč?” 
 „No vy nejste těhotná?”
 „Nene, nejsem těhotná, kdybych byla, nedržím v ruce basu piv…”
 A paní se radši otočila zády a povídala si se svým manželem, já jsem si na-
ivně ještě deset minut před tím myslela, že jsem doopravdy zhubla, ale ono asi 
ne… 
 Takže rada do  života, jestli nechcete mít depky ze sebe, nestoupejte si 
do fronty pro postižený a nenoste volné šaty.

Natálie Ledajaksová

To ráno pro mě začalo celkem tradičně. 
Bylo to v době mého studentského po-
bytu ve  Vídni. Zaspala jsem, udělala si 
snídani, která zdaleka nesplnila má oče-
kávání, nedopila čaj, protože byl příliš 
horký, oblékla se a vyrazila do školy. Tam 
jsem se ale dozvěděla, že mí Mitschüler 
píší celý den maturitní testy, které trva-
jí čtyři hodiny, a  že se tedy můžu vrátit 
domů a dopít si svůj čaj.
 Přemýšlela jsem, co budu celý den 
dělat, a  nakonec mě napadlo jít si číst 
do  parku Augarten. Dojdu tam pěšky, 
tj. přibližně pětačtyřicet minut daleko 
od mé tehdejší polohy.
 Jak jsem si usmyslela, tak jsem udě-
lala a v deset hodin dopoledne jsem tak 
skutečně otevřela na  lavičce obklope-
né holými stromy Povídky malostran-
ské. Stačilo mi přečíst jedinou povídku 
a došlo mi, že mi je opravdu velká zima. 
A navíc mi můj ranní čaj dával najevo, že 
přišel čas, aby mé tělo opustil.
 Vydala jsem se tedy na  stanici me-
tra, kde se nacházely nejšpinavější ale 
zároveň nejbližší veřejné záchody. Už 
už jsem děkovala Bohu za správné nača-
sování když v tom najednou - zamčeno. 
A  domů jsem to měla tři čtvrtě hodiny 
(ano, mohla jsem si zkrátit cestu tím, že 
bych jela metrem, ale to jsem prostě ne-
chtěla).
 Co teď, co teď, co teď?? A pak jsem 
to spatřila - přes ulici se jako svatý chrám 
tyčilo McDonald‘s.
 Aby bylo jasno, jsem jedna z  osob, 
která oním fastfoodem opovrhuje a ote-
vřeně to dává najevo. Za  to asi vděčím 
rodičům, kteří nás, když jsme byli děti, 
drželi od  podobných gastronomických 
omylů dál a  navštěvovali s  námi nor-
mální restaurace, kde pokrm připravují 

půl hodiny, kde jídlo není hmota uplá-
caná do housky, maso je maso a salát je 
opravdu zdravý.
 Řekla jsem si, že dojít si na  záchod 
právě sem a  nic si u  toho neobjednat 
by pro mě bylo skvělou metaforou, 
a tak jsem neváhala a prošla jsem kolem 
teenagerů-brigádníků za pultem rovnou 
směrem WC. 
 A tam mě pěkně vypekli. McDonald‘s 
si pořídil na  záchody dveře se zámkem 
na kód. Funguje to jednoduše: objedná-
te si, brigádníci vám objednávku za pár 
minut podají na  tácku plném reklam 
a k tomu vám podají účtenku, na které je 
váš kód na WC. Přesně tu účtenku, kte-
rou jsem neměla a ani neměla v plánu ji 
mít. 
 Upozorňuji na to, že žádná jiná mož-
nost nebyla a že jsem si vlastně neobjed-
nala McCapuccino, nebo jak to nazývají, 
ale za  dvě eura dvacet jsem si zaplatila 
vstupenku na  záchod a  k  tomu dostala 
kafe gratis. Kdyby to totiž bylo jinak, tr-
pěla by má hrdost, a  to jsem v žádném 
případě nechtěla dopustit. Nicméně si 
mého odporu ke  zdejšímu stravování 
všimla mladá zaměstnankyně a rozhodla 
se mi udělit lekci, protože jinak si oprav-
du nedokážu vysvětlit, proč mi tu účten-
ku nedala. Ano, příznivci EET, nedostala 
jsem účtenku. A co bylo horší, ani ten za-
tracený kód. A tak jsem se ocitla v situaci, 
kdy jsem seděla ve fastfoodu s prázdným 
hrnkem (netřeba říkat, že káva má muka 
ještě znásobila), ale zato bez cti a radosti 
z dnešní procházky.
 Dobře, McDonalde, tentokrát jsi 
vyhrál. Ale těš se, odplata bude sladká 
a stejně špatná, jako suroviny, z kterých 
připravuješ cheeseburgery.

Kristýna Jandová

Premiéry 
Jihočeského divadla 
2018
Do  konce letošního roku Jihočeské diva-
dlo uvede sedm nových i  staronových 
představení. První premiérou sezóny byla  
12. října Prodaná nevěsta od  Bedřicha 
Smetany. Ačkoli se jedná o 150 let starou 
klasiku, je „prodanka“ komická opera, při 
jejímž psaní se i sám skladatel chtěl odrea-
govat od vážných oper. Jeho další dílo, cy-
klus šesti symfonických básní Má vlast, za-
zní na Den české státnosti v DK Metropol.
 Premiéra kriminálního dramatu Elity 
byla naplánovaná na  26. října. Autorem 
je český herec a režisér Jiří Havelka. Ve své 
hře dává divákům nahlédnout do  života 
agentů StB, kteří nejenže patřili mezi elitu 
před rokem 1989, ale svou pozici si doká-
zali udržet i poté a stali se vlivnými hybate-
li ekonomiky a politiky. 
 O  den později bude uvedena premi-

éra i  v  Malém divadle. Autoři hru zařadili 
do žánru „divadelní studie strachu“. Název 
mluví za vše: To, co žije pod tvojí postelí.
 Ne úplně novým titulem v Jihočeském 
divadle bude drama Tramvaj do  stanice 
touha, tentokrát však ne v činoherním, ale 
v tanečním provedení s premiérou 16. lis-
topadu. 
 Devatenáctého listopadu oslaví Jiho-
české divadlo 200. výročí od narození otce 
operety Jacqua Offenbacha koncertem 
s názvem Opereta gala #1. V dalších ter-
mínech se se svými díly představí i jiní ope-
retní mistři, např. Hervé či Charles Lecocq. 
 Další klasiku, konkrétně pohádku Bože-
ny Němcové O Palečkovi, uvede 24. listo-
padu Malé divadlo s podtitulem průvodce 
pro malé cestovatele. 
 Posledním „poprvé“ roku 2018 v  Ji-
hočeském divadle bude parafráze Fausta 
od Václava Havla. Pokoušení bude možné 
zhlédnout 14. prosince. 

Martina Mašková
foto: jihoceskedivadlo.cz

Již podruhé je naplánovaná úspěšná hi-
phopová akce SkoolRave, která přináší 
nový formát do budějovických klubů. Ten-
tokrát se uskuteční 3. listopadu ve velkými 
akcemi proslulém klubu Komiks.
 Akce začne v  21 hodin a  na  pořadní-
ku interpretů nechybí zvučná jména, jež 
rezonují českou hudební scénou.  Jedním 
z  nich je mladý a  úspěšný  R’n’B zpěvák 
Barber, jehož hlas můžeme slyšet na  sin-
glech například známého yzomandiase 
či Calina. Pochlubí se svým nejnovějším 
EP Cheat Code: Láska, kde se vyskytuje 
velká míra emočně napěchovaných textů 
a  skvělá hudba. Vystoupí i  Stein27, který 

na mnoha Barberových tracích hostuje. 
 Dalším ve  výčtu interpretů je pražská 
skupina Dvojlitrboyzz. Skupina spíše re-
cesivního charakteru se představí v  plné 
sestavě, nebude tedy chybět Icy L nebo 
CA$HANOVA BULHAR. Zazní jejich známé 

písně jako Swag Martin Fenin nebo Vo-
cotide. Nejzásadnějším elementem bude 
však přítomnost Jaroslava Kotlára, též pře-
zdívaného jako Carmello s jeho Kotlár Se-
curity S.R.O. Chybět nebude jeho patetická 
píseň Kalach, s níž se proslavil na českém 
internetu, a  v  různých skupinách podpo-
rujících bizarní hip-hop. Na  akci SkoolRa-
ve zahrají i místní Djs, jako Jezinski, sicko 
a další. 
 Lístky jsou k dospozici už teď na inter-
netovém portálu goout.net a  jejich cena 
je 190,-. Aktualizované informace visí 
na facebooku události.

Tomáš Knap

Je žurnalistika tím oborem, který si 
po  úspěšné maturitě zvolíme jako před-
mět svého dalšího studia? Tak to jsem se 
vydala spolu se studenty středních škol ze 
všech koutů České republiky a  Slovenska 
zjistit v posledním srpnovém týdnu na in-
tenzivní čtyřdenní kurz pořádaný katedrou 
žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univer-
zity Karlovy. A co myslíte, přesvědčili nás?
 Opravdu košatý program si pro nás 
připravil kněz, spisovatel, vysokoškolský 
učitel a  někdejší politický komentátor 
a moderátor slovenského rádia Twist Ka-
rol Lovaš a  doktorandka Kateřina Turko-
vá, oba z Karlovy univerzity. Nejprve jsme 
byli zasvěceni do krás, tajů a zákoutí Čes-
kého rozhlasu. Opravdu detailně nás se-
známili s newsroomem – rodištěm všech 
informací. Nedílnou součástí takového 
newsroomu jsou především samotní re-
daktoři, drahá technika a  akvárium s  ry-
bičkami. Zvláště poslední část „vybavení“ 
je velmi důležitá. Pro redaktory, kteří se 
celý den zabývají vraždami, autonehoda-
mi, útoky a  naštvanými lidmi, je taková 
pauza s  kávičkou a  pozorováním nevin-
ných rybiček často poslední spásou před 
nevratnou duševní poruchou. 

 Jak šel týden dál, prošli jsme si rozho-
vorem s historikem Michalem Macháčkem, 
který je autorem pravé a ucelené biografie 
Gustava Husáka, přednáškou a  worksho-
pem pod vedením slovenských moderá-
torů Ľubomíra Bajaníka a Alfonze Šurana, 
seminářem PhDr.  Jana Jirků na  téma „Re-
alita, reprezentace reality, pseudorealita, 
konstrukce pseudoreality a  role médií“ či 
seminářem Veroniky Mackové nazvaným 
„Televizním reportérem na  zkoušku“. Na-
učili nás mnohému. Jak natočit reportáž, 
jak mluvit do  kamery, co neříkat při roz-

hovoru a  jak se chovat, když si respon-
dent zapomněl hlavu doma, nebo jak 
čelit úskalím spojeným s  moderátorskou  
čtečkou. 
 Bylo toho tolik a  ještě mnohem víc. 
Mou pozornost si ale jednoznačně nejvíc 
získal produktivní kurz tvůrčího psaní. Pro 
jiné to ale mohlo třeba natáčení reportáže. 
Ale všichni bychom se jednoznačně shodli 
na následujícím: pokud právě takto vypa-
dá studium na Fakultě sociálních věd, tak 
je to přesně to pravé ořechové pro naši 
budoucnost. A to je i odpověď na otázku, 
kterou jsem položila na úvod tohoto textu. 
 V našem nadšení jsme ale zdaleka ne-
zůstali jen sami. Na  závěr našeho progra-
mu celoživotního vzdělávání totiž pronesl 
Alfonz Šuran pár inspirujících slov: „Je vel-
mi příjemné zjistit, že mezi mladými lidmi 
jsou stále tací, kteří mají velmi hluboké 
znalosti například z historie a kteří budou 
schopni jednoho dne dělat nejen žurna-
listiku, ale jakékoliv jiné povolaní, které se 
týká sociálních věd na takové úrovni, že se 
nemusíme bát o budoucnost naší společ-
nosti.“ 

Adéla Hodianková
foto: Karol Lovaš

V dnešním světě sportuje spoustu lidí, ráno, 
odpoledne, večer. Nemyslím tím, že pova-
žuji za sport, když člověk doběhne na auto-
busovou zastávku nebo když vyjde schody 
do  práce. Mám na  mysli fyzickou aktivitu, 
vykonávanou minimálně půl hodiny. 
 Plno lidí běhá. Každý máme někoho ta-
kového ve svém okolí. Kamarádi, co si den-
ně zaběhnou nějaký ten kiláček, možná de-
set, možná si sem tam zaběhnou maraton. 
Můžeme tomu rozumět tak, že je pro ně 
tento sport něco jako pro nás běžné smrtel-
níky kafe.
  A  téměř každý dnes umí plavat. V  létě 
přes rybník, bazén či moře. Užíváme si vod-
ní radovánky a k tomu uděláme pár temp, 
abychom se vlastní silou přepravili dále 
od břehu. Zkrátka běh i plavání patří k na-
šim nejpřirozenějším pohybům, které nepo-
važujeme za náročné.
 To přesně jsem si říkala, když mě před 
pár lety kamarádka se slovy „Pojď se mnou 
na Aquatlon, je to sranda“ poprosila, abych 
se přihlásila do  již zmíněné soutěže pro 
mladší a  starší žáky. Aquatlon je soutěží, 
ve které musí sportovci nejprve uplavat dvě 
stě metrů libovolným stylem a poté uběh-
nout necelé dva kilometry v  co nejlepším 
čase. Zní to naprosto snadně, obzvlášť po-
kud zrovna v tom čase chodíte každý týden 
vytrvalostně plavat. 

Ovšem je důležité si uvědomit rozdíl mezi 
sportovcem rekreačním a  závodním. Zá-
vodníci, mezi které patřila i má kamarádka, 
se v den aquatlonu sejdou už hodinu před 
začátkem soutěže, aby si protáhli tělo či 
nacvičili obraty ve  vodě. Naopak rekreač-
ní sportovec, čili já, se do haly plaveckého 
bazénu přiřítí téměř včas. A pak už přichází 
ten moment, kdy se všichni postaví do po-
zoru a  naslouchají slavnostnímu uvítání. 
Klade se důraz na fair play (jako by ve vodě 
bylo možné i něco jiného) a přeje se všem 
hodně štěstí.
 Dětští profesionálové se seřadí na star-
tovní bloky v  neoprénech a  plaveckých 
čepicích. Nad vodou mezi nimi rekreant 
vybočuje z davu svými bikinami a culíkem, 
plavecké brýle má vypůjčené. Už asi tušíte, 
co se bude dít ve vodě. Netrénovaný závod-
ník si doplave svá poslední tempa v prázd-
ném bazénu.
 Není však čas truchlit! Již za  pár minut 
po vynoření z vody se všichni odebírají smě-
rem k  městskému stadionu, kde se koná 
druhá část školního Aquatlonu. Můj postřeh 
týkající se startování: Nemyslím si, že je tak 
úplně ‚fair‘, když závodníci, kteří měli před-
tím nejhorší čas, startují až několik vteřin 
po ostatních. Je snad tedy zřejmé, že sport 
není jejich parketa a není třeba je ještě víc 
zesměšňovat tím, že budou mít horší čas, 

než ten horší, který by měli, kdyby startovali 
všichni nastejno. Při diskriminaci jako byla 
tahle se totiž může stát i to, že si v momen-
tě, kdy rekreačnímu sportovci zbývá ještě 
kolečko do  cíle povšimne, že se ho někdo 
snaží předběhnout. Mladší žák ze čtvrté tří-
dy, který patrně vydává svůj životní výkon. 
Ano, mladý triatlonista si v ten moment my-
slí, že osoba vedle něj s ním soupeří v cílo-
vé rovince. O to víc je pak překvapen, když 
protrhne jakousi pomyslnou cílovou pásku 
a jeho „soupeř“ se vydává vstříc dalším čtyř 
stům metrům.
 Konečně jsou nesportovcova muka se-
čtena a  přichází čas vyhlášení. Všichni ko-
lem porovnávají své až nereálně nízké časy 
a potajmu se smějí nejpomalejšímu. 
 Vyhlášení. Chvíle slávy. Medaile. Ceny. 
 Rekreační sportovec k  velkému údi-
vu všech přebírá medaili za  druhé místo. 
Ukázalo se totiž, že i přes jeho šílený výkon 
výsledky nemohly dopadnout jinak. Ne, ne-
zveličovala jsem jeho (své) neúspěchy. To 
jen promluvila ona vysoká neúčast.
 Amatér tedy přebere ceny, potřese si 
rukou s  rozmrzelými organizátory a  nechá 
se s  medailí hrdě vyfotit na  školní nástěn-
ku. Holt není důležité vyhrát, ale zúčastnit 
se. A ujistit se, že počet zúčastněných nijak 
neohrozí vaši medailovou pozici.

Trouba

1:0 pro mcdonald´s

SkoolRave #2 – Kotlár Security S.R.O., Barber + Stein, Dvojlitrboyzzb1
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Nestíháte a  potřebujete něco rychlého 
a  především dobrého do  ruky? Mám pro 
vás jeden typ. V létě se v ulici Na Mlýnské 
stoce otevřelo nové bistro JDEM TAM. A já, 
jako správná milovnice jídla, jsem to tam 
musela jít hned omrknout a pochopitelně 
i ochutnat.
 První dojem na mě udělal určitě samot-
ný prostor, který je opravdu malinký. V bis-
tru najdete jen pár barových židlí, takže 
na dlouhé vysedávání to tu není.
 Ale podstatnější je pochopitelně, 
co mají v  jídelníčku. Zaměřují se hlavně 
na  svačiny nebo lehké obědy, jako jsou 
quiche, sendviče nebo nově i polévky. Ani 
„sladkofilové“ nepřijdou zkrátka, jelikož 
jejich banana bread s arašídovým máslem 
stojí opravdu za to. Vše je čerstvé a z kva-
litních surovin, jednoduché, rychlé a často 
také z domácích dobrot nebo od farmářů. 
K tomu můžete ochutnat domácí limoná-
du nebo vlastní kávu z batch brew.
 Body navíc za  mě dostává i  fakt, že 
v bistru nenajdete žádné plastové příbory, 
protože upřednostňují dřevěné. Dokonce 
i kelímky, které vypadají jako z plastu, jsou 
ve  skutečnosti kompostovatelné. Navíc, 

když jim napíšete do  messengeru pod 
hastagem #jdemtam, můžete si přečíst, 
co v  daný den mají dobrého. Popravdě 
mě návštěva bistra mile překvapila a jsem 
ráda, že máme v Budějcích zase něco tro-
chu jiného. 

Aneta Klímová 
foto: jdemtam.cz

Rychle a chutně? JDEM TAM!



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

 POSLEDNÍ SLOVO 
Smekám klobouk před mladými, kteří se 
upsali politickým stranám a nechali se 
vystavit na kandidátních listinách. Být po-
litikem dneska jednoduše není in, vždyť 
politik rovná se korupčník a co si budem: 
všicki kradnú. Přesto se u nás najde ještě  
6 procent statečných, jak vyplývá z dlouho-
dobého výzkumu CATCH-EyoU – Utváření 
aktivního občanství evropskou mládeží. 
Krom tohoto ohroženého druhu politic-
kých aktivistů, které na ulici sotva potkáte, 
jsou další skupiny naštěstí už početnější. 
V kavárně s připojením na wi-fi můžete za-
hlédnout třeba digitálního aktivistu, je jich 
celých 21 procent, ti po síti šíří, komentují 
nebo sami tvoří politické, nebo občanské 
obsahy. A když to vezmete přes námko, 
třeba narazíte na nějakého toho dobro-
volníka, který se z vás bude snažit vylákat 
podpis pod nějakou tu petici, bude třímat 
v  rukou nějaký ten transparent, nebo vás 
třeba odloví na nějakou tu charitu, ostatně 
šanci setkat se tváří v tvář s tímto druhem 
máte zas o něco větší, je jich mezi mladými 
25 procent. Ale s kým se určitě potkáte na 
každém kroku, jsou příslušníci dominantní 
skupiny, říkejme jim třeba „pasivní mladí“. 
Kam patříte vy, zkoumat nechci, ale fakt, že 
jste dočetli až sem, vás nejspíš – bohužel, 
nebo spíše bohudík – řadí k ohrožené mi-
noritě. Přesto se většina shodne, že zajímat 
se o věci okolo, je třeba. Tak proč taková 
ignorace? 
„Kdybych viděl nějakého kandidáta, kte-
rého bych fakt chtěl, tak bych šel a hlaso-
val.“ „Mně třeba hodně přijde směšné, že si 
získávají ty lidi: Tak já ti dám koblihu, tak ty 
mě budeš volit.“ „Když ve škole řeknu svůj 
názor a už je to špatně. Takže už jsem se na-
učil být ticho a radši neřešit nic.“ To jen pár 
zachycených studentských rozhovorů pro 
ilustraci…

 Jednoduché to ale nemají ani ti, kteří si 
dokáží najít informace a kriticky s nimi pra-
covat, kteří se nebojí zformulovat svůj ná-
zor a pronést ho veřejně, kteří mají odvahu 
„jít se svou kůží na trh“. „A teď se ještě večer 
někde angažuj, to je samozřejmě jako velký 
problém. A to mám pocit, že z mého osob-
ního pohledu považuji za hodně důležité 
být aktivní a zároveň se z toho nezbláznit, 
protože jsem si řekl, že hned od začátku si 
nastavím nějakou hranici...“ Těch pár akti-
vistů se prostě cítí přetíženě a brzy vyhoří 
(nebo si jako alibi raději založí rodinu). 
 A co tedy s tím? Pro začátek by ti starší 
neměli ukazovat prstem na mladé, že je nic 
nezajímá (navíc, co když na tom nesou čás-

tečnou spoluvinu?), a ty, které ještě něco 
zajímá aspoň podpořit, no a ti mladší by 
zas mohli omezit výmluvy na nedostatek 
informací a příležitostí, protože bez vlastní 
iniciativy to nepůjde. To poslední ostatně 
platí nejen pro ty mladé, ale i pro ty starší. 
Jak to bude vypadat, když se nebudeme 
sami zajímat a angažovat a přenecháme 
to jiným (třeba právě 
„těm politikům“), sta-
čí mrknout do učeb-
nice moderního dě-
jepisu nebo třeba „za 
kopečky“ na Východ.

Martin Volný     

/8 

Vedneměsíčník vychází za podpory:

měsíc ve dne
literární kavárna
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s t u d e n t s k é  n e k r i t i c k é  n o v i n y

Nejspíš jedno z  nejméně atraktivních slov 
dnešní doby, a to i přesto, že volební právo 
je   jedním z  nejvýznamnějších politických 
práv každého občana a  je garantované 
v  rámci České republiky jak Ústavní listi-
nou, tak i Listinou základních práv a svobod 
a  dalšími právními předpisy. Nízká atrakti-
vita voleb se odráží zejména v  trendu nižší 
volební účasti. Potvrzením toho je například 
ani ne čtyřicetiprocentní volební účast v po-
sledních komunálních volbách do českobu-
dějovického zastupitelstva.
 Málokdo si přitom uvědomuje, že uply-
nulo ani ne sto let od chvíle, kdy u nás po-
prvé směly volit ženy a shodou okolností 
právě (a  pouze) v  komunálních volbách 
konaných roku 1919. K všeobecné rovnosti 
mužů a žen v oblasti volebního práva došlo 
až o  rok později s  účinností první Ústavy 
z  roku 1920, kde se v  dílčích ustanoveních 
můžeme dočíst, že právo volit do  jednotli-
vých orgánů moci zákonodárné – tedy sně-
movny poslanecké a senátu, mají „státní ob-
čané Československé republiky bez rozdílu 
pohlaví” a dále pak, že „výsady pohlaví, rodu 
a povolání se neuznávají”. 
 Nicméně ani muži si v  rámci svého 
pohlaví dlouho nebyli rovni. K  zavedení 
všeobecného rovného práva pro muže do-
šlo až v roce 1907. Předtím byl v Rakousku-
-Uhersku zaveden kuriální volební systém, 
který uplatňoval majetkový census, tj. vo-
lební právo jednotlivců se odvíjelo od ma-
jetku a jeho určité výše. Přímým důsledkem 
tohoto uspořádání byla skutečnost, že 
volební právo bylo zpřístupněno jen malé 
části (zpravidla mužské) populace. Až v úpl-
ném závěru devatenáctého století se zaved-
la všeobecná kurie, která „poplatnost“ mužů 
nereflektovala. Zajímavostí je, že v  rámci 
kuriálního systému směly v  rámci první 
kurie, tj. kurie velkostatkářské dle platného 
práva volit i  ženy, které byly zapsány jako 
velkostatkáři v  Zemských deskách. Své vo-
lební právo směly tyto ženy vykonávat buď 
samy, a  nebo prostřednictvím zvolených 
zmocněnců. Pouze v  některých oblastech 
bylo zakotveno jejich zákonné zastoupení 
manželem. 
 Ovšem ani tak nebylo volební právo 

garantováno každému. Pominu-li věkový 
census a  mentální vyspělost či svépráv-
nost jednotlivců, uvádí řád volení v obcích 
z  roku 1919 hned několik skupin občanů, 
které byly z  všeobecného volebního práva 
vyloučeny.  Kromě vojenských osob v činné 
službě a  aktivních osob četnictva, které se 
do  stálých seznamů voličských a  priori ne-
zapisovaly, nemohli dále volit ti, kteří „pra-
voplatným výrokem soudním zbaveni byli 
práva volně nakládati se svým majetkem“, 
dále osoby, jež upadly v konkurz a v nepo-
slední řadě ti, kdož byli odsouzeni pro trest-
ný čin, přečin či přestupek, se kterým byla 
ztráta volebního práva spojována (toto bylo 
uvedeno například v  rozsudku, či byl-li čin 
spáchán z pohnutek nízkých a nečestných) 
nebo se nacházeli v  donucovací pracov-
ně – v  ústavu určenému k zadržování a 
převýchově tzv. asociálních živlů, tedy žeb-
ráků, tuláků, osob vyhýbajících se práci či 
osob, které se nepodrobovaly policejnímu 
dozoru. 
 Volební právo bylo zároveň volební 
povinností, jak uvádí již výše zmíněný řád 
volení do  obcí. Každý volič byl povinen se 
volby zúčastnit. Této povinnosti byli zba-
veni lékaři, osoby starší 70 let, osoby, kte-
rým účast nedovolil jejich zdravotní stav, 
či povaha jejich povolání, osoby, které byly 
od  místa volby příliš vzdálené, tj. alespoň 
pětadvacet kilometrů, a  nebo jim účast 
nedovolila dopravní situace, či jiné závažné 
okolnosti – tedy argument typu: „Já nevím, 
koho volit,“ by rozhodně neobstál.
 Ani pivo by vám v den volby nenalili. 
Platil všeobecný zákaz podávání alkoholic-
kých nápojů a to od deváté hodiny večerní 
v předvečer voleb až do ukončení hlasová-
ní.
 Volební právo a jeho realizace je nepo-
chybně odrazem dané doby a  společnosti, 
takže mnoho prvků prvorepublikového 
volebního práva se nám dnes může zdát 
přežitkem, ale tím spíš se myšlenkami vra-
cím k samotnému úvodu tohoto článku. Co 
dnešní trend (ne)realizace volebního práva 
vypovídá o  naší době, a  především o  naší 
společnosti? 

Markéta Durchanová

Smát se nebo brečet? No, když se nad tím 
tak zamyslím, ono to jaksi vyjde nastejno, 
jelikož při pročtení volebního programu 
jisté nejmenované partaje tyrkysovo-rudé 
barvy, který je zhruba stejně uvěřitelný 
jako křemešník s  „velkým podílem masa 
a bez éček“, nakonec nemáte na výběr.
 Jeden nejmenovaný předseda tohoto 
hnutí (kterého neoznačujme písmeny Xy, 
ale příhodně například prvními dvěma pís-
meny z  abecedy, tedy AB) má jako každé 
předvolební období recept na  již několik 
let očekávané „Bude líp“. Nová kampaň si 
žádá nové tváře, a tak se tentokrát budeme 
mít líp s nově nadupanou sestavou plnou 
všeumělů a profesionálů, kteří už si na ná-
sledující období vyhrnují rukávy – tento-
krát se totiž bude makat ve velkém! A ten 
pan AB se při nedávném hlasování o uděle-
ní důvěry jeho vlády stal premiérem. V naší 
republice zatím stále, coby předseda vlády, 
sklízí „slávu“, nicméně na  opačné straně 
hranic už to zas tak žhavé není. V čem však 
spočívá úspěch jeho kampaně, která je 
u nás stále evidentním trhákem?
 AB si lze totiž představit jako tzv. „love-
brand“, jinak řečeno produkt, který lidé 
zkrátka milují. Jednoduše to lze popsat 
jako Horstovu akční nabídku v  telesho-
ppingu, která se zkrátka neodmítá, protože 
co je levný, to je prostě dobrý (s tím rozdí-

lem, že laciná zde rozhodně není kampaň 
jako taková, ale její samotná náplň). Prin-
cip je jednoduchý: obleču se do modrých 
riflí (symbol pracujícího lidu) a  bílé košile 
s ohrnutými rukávy (jakože makáme), své 
lidi z  minulého volebního období vykopu 
z  nejvyšších pozic a  nabídnu novou po-
dobně výkonnou hvězdnou pěchotu, spo-
lečně s  překříženýma rukama nahodím 
jeden americkej úsměv (jakože to, na čem 
fakt makáme, je brnkačka) a jako malý bo-
nus nakonec to všechno sladíme do  psy-
chologicky ohraných barev, které v  nás 
mají vyvolat pozitivní myšlenky. Shrnuto 
a  podtrženo, za  pár míčů celkem solidní 
marketingový tah, který zabírá. To vše je 
nakonec cílové skupině naservírováno 
stejně jako předvolební koblížek (jen letos 
s obměnou v podobě baleného perníčku). 
A nakonec nesmíme zapomenout naházet 
hnůj na ty, „ktorí tu celú republiku po revo-
luci rozkradli“ (čti: nepohodlní lidé). A je to 
v kapse! Terazky už niesom ministrom, ale 
aj premiérom.
 Jenže po  volbách přichází ono plnění 
slibů, respektive realizace neuskutečnitel-
ného. Z  naslibované dálnice se totiž vy-
klube stále to samé zašmodrchané klubko 
problémů (na  jehož šmodrchání se ostat-
ně ministři v  dresu AB také vehementně 
podíleli). Multifunkční hala také nebude, 

protože jsme sice makali, ale vyskytlo se 
pár komplikací (hlavně nepřející opozice). 
Vládní rozpočet je stále ve ztrátě, i přestože 
se česká ekonomika svými výkony může 
přetrhnout, protože prostě Kalousek. Neza-
pomeňme na Prahu, kterou jsme pro sichr 
celou rozkopali, aby občan nabyl dojmu, že 
se na něčem intenzivně maká. Do práce se 
však už nedostanete pouze jednou přímou 
tramvají, ale rovnou třemi. Ale i  přes to 
všechno má Petr Stuchlík řešení, jak Prahu 
„nakopnout“. Tento pražský primátor „čeka-
tel“ má rád především konfrontaci s Praža-
ny, nejvíce by ale občanům udělal službu, 
kdyby místo Prahy konfrontoval sám sebe 
kopancem do  zadnice. Evidentně to ale 
za  něj museli udělat ve  volbách až sami 
Pražané.
 Stejně jak je tomu pokaždé, ani ta le-
tošní kampaň není ochuzena o „zdravou“ 
dávku optimismu a naděje, že svítá na lepší 
časy. AB totiž má na všechny své výkonné 
kandidáty telefon, takže od teď je všechny 
může řídit rovnou ze sněmovny – to Vám 
totiž garantuje.
 Tak fajn, pusťte se zas směle do slibová-
ní, házení špíny hlavně na  ty, co za  danej 
průser vůbec nemůžou a  jak říkal Váš šéf: 
Bojujme proti demokracii. Do toho chlapci, 
běží Vám čas...

Daniel Podroužek

Co s  plasty, které zamořují naše životní 
prostředí a mimo jiné vážně ohrožují život 
mořských ptáků, ryb i želv? To se rozhodla 
řešit Rada EU a Evropský parlament.
 „Představitelé Rady a Evropského parla-
mentu se po společném jednání nakonec 
usnesli, že všechny členské státy budou 
muset omezit výrobu a prodej jednorázo-
vých plastových výrobků. Státy se podle 
směrnice musí zasadit o  vznik zálohova-
cího systému na  plastové lahve,” uvedla 
poslankyně Evropského parlamentu Sára 
Lučanová (ALDE).
 Řeč pochopitelně není o  skutečném 
spolurozhodování obou evropských or-
gánů, byť ti „opravdoví“ poslanci EP nako-
nec odhlasovali „protiplastovou“ směrnici 
v  ještě přísnějším znění, než jak jej před-
kládala Evropská komise, ale pouze o stu-
dentské simulaci v rámci projektu Rozho-
duj o  Evropě – Staň se na  den tvůrcem 
evropské politiky, pořádané společností 
EUTIS a jejími partnery. 
 Obdobné semináře, jako byl ten čes-

kobudějovický, se konají v  celé České re-
publice i na Slovensku.  Dva nejúspěšnější 
účastníci automaticky postupují na  čtyř-
denní modelové zasedání institucí EU 
v Brně, které se uskuteční v prosinci.
 „Mladí lidé se díky svému zapojení 
do  projektu seznámí nejenom s  institu-
cemi Evropské unie, ale také budou se 
svými vrstevníky jednat o mnohdy kontro-
verzních otázkách. Zároveň budou hledat 
kompromisní řešení, což jsou zkušenosti, 
které se jim mohou hodit také v  profes-
ním životě,“  vysvětluje smysl projektu 
jeho koordinátor Michael Murad z organi-
zace EUTIS.  Zároveň se mladí zbaví osty-
chu z prezentace svých názorů a postojů. 
„Středoškoláci mohou vyjádřit svůj názor 
na  různé problémy, kterých si všímají oni 
sami jak na národní, tak na evropské úrov-
ni,“ dodává Michael Murad.
 Další možností, jak získat cenné „ev-
ropské“ vědomosti a  zkušenosti i  komu-
nikační dovednosti, je projekt MEET-THE-
-EU, který se koná 19. až 21. listopadu  

na Sluňákově, nedaleko Olomouce. „Jedná 
se o zábavně-vzdělávací akci plnou aktivit 
neformálního vzdělávání, diskuzí a simulo-
vaného jednání evropských institucí, uši-
tou na míru aktivním mladým lidem, kteří 
rádi diskutují a zajímají se o aktuální dění,“ 
přibližuje Michael Murad.
Další informace najdete na 
www.eutis.cz nebo na fb.

Text a foto: Martin Volný

Jeden den v kůži evropských politiků

Účast mladých ve veřejném dění a politice je 
zásadní. Není však lehké je správně motivo-
vat. Tento nelehký úkol na sebe proto berou 
projekty jako například tento - Rozhoduj 
o Evropě.

Kterak český Berlusconi nasliboval všechno všem. 
a nic z toho...

volby…

Poměrně nedávno jsem měla šanci si zahrát 
na jednom z velmi prestižních turnajů v ul-
timate frisbee, přesněji řečeno na ženském 
mistrovství Evropy. Bylo zde mnoho týmů 
z různých koutů Evropy jako například Pol-
ky, Italky, Finky nebo Britky, se kterými jsme 
měly tu čest si zahrát, a to hned dvakrát.
 První britský tým byl z Londýna a  jme-
noval se Iceni, což byl britský bojovný kmen 
v době železné, jejich maskotem je Boudi-
ca, bojovná královna, která je dodnes velmi 
uznávanou osobností.
 Tým Nice Bristols byl naším posledním 
soupeřem v celém turnaji. Už na první po-
hled mě zaujaly jejich dresy s  poměrně 
hezkou malbou horkovzdušného balonu, 
kterou každá hráčka nosila hrdě na  prsou. 
Hra s nimi byla velmi vydařená a můj tým si 
mohl připsat další výhru. 
 Po  zápase jsme probíraly s  mými spo-
luhráčkami náš úspěch, když v  tom jedna 

slečna nadhodila: „Proč si myslíte, že se Nice 
Bristols jmenují Nice Bristols?“ Vždyť přece 
protože jsou z  Bristolu! Napadlo mě oka-
mžitě. Ale ouha… Nice Bristols znamená 
v cockney (což je druh anglického slangu) 
„pěkný prsa“ (ve skutečnosti bychom mohli 
nahradit slovo prsa jeho augumentativem).
 Tento úsměvný zážitek mě utvrdil 
v  přesvědčení, že zatímco si některé týmy 
dávají jména podle vznešených bojovníků, 
respektive bojovnic, ostatní spíše nenápad-
ně zdůrazňují své další přednosti. Frisbee 
je zkrátka jedna velká přehlídka kreativity 
nebo přinejmenším nikdy nekončící snahy 
být vtipný a originální. A jaký příjemný bo-
nus z toho vyplynul pro mne? Nikdy by mě 
nenapadlo, že si na  sportovní akci takhle 
„zdokonalí“ svoji angličtinu a  pevně dou-
fám, že mi znalost té trochy slangu pomůže, 
až budu z angličtiny maturovat.
 Klára Mydlilová

Jak nás frisbee naučilo anglicky
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