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Drazí čtenáři,
kvapem se nám blíží období s  tou bezpochyby nejvýraznější atmosférou z celého roku – 
Vánoce. Pro mnohé z nás však bohužel již ztratily původní význam svátků klidu a míru. To 
je ale škoda. Vánoce nejsou o nekonečných minutách strávených v nákupních centrech při 
honbě za dárky, a dokonce ani o hodinách a hodinách, které nám zabere hektický předvá-
noční úklid či pečení bezpočtu plechů toho či onoho cukroví.
 Je to období, se kterým máme tu čest se setkat pouze jednou za rok, takže by nebylo na 
škodu se podle toho i chovat. Spěcháme a stresujeme se celoročně z různých důvodů, nepo-
chybně i závažných, právě proto bychom se měli už během adventu zastavit a nadechnout 
se té magické atmosféry všude kolem. Vezměme jej jako ideální příležitost pro napravení 
věcí, které normálně zanedbáváme, protože na ně přece „nemáme čas“. Každý podle svého 
vlastního vědomí a svědomí určitě dokážeme vyjmenovat pár takových, které pravidelně 
odbýváme či odsunujeme na neurčito. Určitě bych výčet nezačala hned učením se na matu-
ritu, mám na mysli spíše odpočinek, spolčené chvíle s přáteli nebo rodinou. 
Chtěla bych Vás proto vybídnout, abyste si společně uvědomili, co je skutečně důležité a že 
Vaše blízké pravděpodobně mnohem více potěší, když si s nimi za všudypřítomných melodií 
koled vychutnáte hrnek punče. Koneckonců Čas je to nejcennější, co máme, a vzpomínky, 
které si během jeho plynutí vytvoříme, ho ještě umocňují a dávají mu smysl.
  A pokud už jste se rozhodli, že mám snad i trochu pravdu a vyrazili na punč, můžete 
si k němu vzít právě naše nové číslo, ve kterém se dočtete nejen o samotných adventních 
trzích, ale připravili jsme pro Vás také rozhovory, reportáže z různých akcí, třeba tu z Korzo 
Národní a mnoho dalšího, takže počítejte klidně i se dvěma punči.
 Závěrem Vám za celou redakci přeji krásné, šťastné a klidné Vánoce a ráda bych na 
Vás ještě apelovala, abyste si opravdu našli čas i sami na sebe, abyste si odpočali a udrželi 
chladnou, ale hlavně pozitivní mysl a pamatovali si, že není nic tak špatné, jak se na první 
pohled zdá, a že záleží pouze na nás, jak se k tomu postavíme. Nestresujte se a mějte se rádi.

Jitka Řehořová, šéfredaktorka

foto: Anežka Dudáčková 

ráno je cítit vyčáchlý punč, říká k vánočním 
trhům obyvatelka domu na náměstí
Na  náměstí Přemysla Otakara II. zača-
ly v  sobotu 24. listopadu adventní trhy 
a potrvají až do Tří králů. 
 Veřejnou zakázku na  pořádání trhů 
vyhrála stejně jako loni agentura Art-
4promotion. Ta od města získala dotaci 
dva miliony korun bez DPH, zbývající 
náklady musí pokrýt z peněz získaných 
pronájmem stánků či od sponzorů. 
 Agentura zachovala loňskou koncep-
ci kluziště kolem kašny. Množství stánků 
se také nijak zásadně nezměnilo, a to ani 
v  porovnání s  rokem 2016. „Město jako 
zadavatel vymezilo procentuální zastou-
pení občerstvení a ostatního zboží sou-
visejícího se zimním obdobím a Vánoci,“ 
vyjádřila se k podobě trhů Iva Sedláková, 
vedoucí Odboru kultury a  cestovního 
ruchu (OKCR) v  Českých Budějovicích. 
„Zároveň jsou a  i  byly vymezeny skupi-
ny výrobků, které se nesmí na  pultech 
stánků objevit, například spodní prádlo 
a pyrotechnika,“ upřesňuje.
 Přestože se zdá, že jsou vánoční trhy 

pro město nerentabilní, ředitel hotelu 
Zvon Petr Šalda je přesvědčen o opaku. 
„Trhy do města přivedou až desetitisíce 
lidí a každá stokoruna, kterou utratí, se 
vrací v podobě čtyřiceti pěti korun státu, 
což je pro městskou pokladnu výhod-
né,“ vypočítává Šalda. Nepochybuje ani 
o tom, že vánoční trhy přispívají k vyšší 
návštěvnosti jeho hotelu a hotelové re-
staurace. „Máme nárůst o  30 % oproti 
letům, kdy trhy nebyly, takže trhy jsou 
jednoznačně úspěch.“ Podle jeho slov 
úspěch i v tom smyslu, že adventní trhy 
vytáhnou Budějčáky v  zimě ven. „To 
tu zkrátka nebývalo. Je důležité, že se 
ve městě něco děje,“ uzavírá ředitel Zvo-
nu Petr Šalda.
 Za  pravdu mu dává Lenka Nedo-
rostová, která na trhy chodí velmi ráda. 
Vadí jí ovšem dvě věci: „Nemám kde za-
parkovat a  ráno cestou do  práce cítím 
vyčáchlý punč,“ říká obyvatelka jednoho 
z  domů na  náměstí. Okna má směrem 
do dvora, takže hluk jí tolik nevadí. 

O  hluku ovšem nemůže ani slyšet jiná 
obyvatelka, která bydlí přímo na  ná-
městí a pracuje v Krajinské ulici. Trhovci 
oficiálně končí ve 22 hodin, nicméně re-
spondentka se domnívá, že návštěvníci 
pokračují do jedné z šestadvaceti kavá-
ren a hospod na náměstí nebo do baru 
Paradox. „Kulturní program je fajn, ale 
vadí mi chování lidí, kteří nám kouří 
pod oknem, křičí, nedodržují noční klid 
a zvrací na ulici. Každou sobotu to uklízí-
me,“ stěžuje si žena, která si nepřála být 
jmenována. Její kolegyně v  obchodě ji 
doplňuje: „Když jsme si na  hluk stěžo-
valy, primátor nám řekl, že se můžeme 
odstěhovat.“
 Iva Sedláková, výše zmiňovaná ve-
doucí OKCR, se k hluku vyjádřila násle-
dovně: „V  době adventních trhů jsme 
v posledních letech nezaznamenali žád-
né stížnosti na hluk či jiné negativní vli-
vy plynoucí z provozu adventních trhů.“

text: Martina Mašková
foto: Anežka DudáčkováTo, že stav, ve  kterém se momentálně na-

chází budějovická Všesportovní hala, je 
naprosto nevyhovující, víme asi všichni, 
a  to už pár let. Dospěli jsme již dokonce 
do bodu, kdy VK Jihostroj vytvořil na vlast-
ní náklady projekt, který městu daroval. Se 
stavbou se však kvůli znatelnému navýšení 
konečných nákladů nezačalo. Není pro-
to divu, že Všesportovní hala byla jedním 
z  velkých témat komunálních voleb. A  jak 
to s ní vypadá po volbách?
 Koaliční smlouva nového vedení města 
slibuje i nové Multifunkční centrum Dlouhá 
louka. Co si pod tím ale představit? Původ-
ní projekt počítal s  nahrazením současné 
Sportovní haly dvěma novými stavbami 
– arénou hlavní s  kapacitou 2  300 diváků 
a  vedlejší menší halou s  kapacitou asi 260 
diváků. Otázkou však zůstává, nakolik se 
tento projekt zachová. 
 Aby k  realizaci vůbec došlo, musí ko-
aliční partneři, kteří mají přirozeně různé 
názory, nejdříve najít společnou řeč. Zatím 
se zdá, že všichni vesměs souhlasí s tím, že 
se projekt bude muset podrobit dalšímu 
přezkoumání a  určitým úpravám. Nejprve 
je ale třeba si zodpovědět vůbec tu nejzá-
kladnější otázku, která různé strany zásad-
ně rozděluje: buď halu úplně zbourat a po-
stavit na jejím místě novou, nebo ji nechat 
dožít a novou stavět jinde.

Těchto jednání se zároveň účastní i ti nejza-
interesovanější, tedy zástupci klubů trénu-
jících či hrajících právě ve „všesportovce“. 
Vzhledem k tomu, že bychom jen těžko hle-
dali v  blízkém okolí halu kapacitně odpo-
vídající, je pochopitelné, že zastupitelstvo 
musí brát ohled na jejich názory a potřeby, 
zvláště když je VK Jihostroj posledním ex-
traligovým budějovickým celkem. Ale zda-
leka dnes už nejde jen o něj, o své slovo se 
hlásí gymnastky i florbalisté.
Začátek stavby proto závisí na  dokonče-
ní atletického koridoru při ZŠ O. Nedbala, 
zhruba v  zimní sezoně 2019/2020, a  v  ne-
poslední řadě samozřejmě také na volejba-
listech – sezónu by měli dokončit ještě pod 
střechou původní haly. 
 V  současné době zastupitelstvo tedy 
plánuje vypsat novou soutěž. Objevují se 
totiž námitky proti statusu „daru“ projektu 
původního, mnozí poukazují na to, aby ne-
šlo spíše o dar „danajský“. V rozpočtu upra-
veného projektu by navíc už měly být za-
hrnuty i některé doposud chybějící položky 
jako nové sedačky a další potřebné vybave-
ní. Nezbývá nám tedy nic jiného, než pozor-
ně sledovat, co se bude dít dál a držet palce 
sportovcům nebo snad raději skandovat?

text: Jitka Řehořová,
 foto: Anežka Dudáčková

 

Všesportovní hala: Zbourat, či nezbourat.         
To je to, oč tu běží
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Alaa Abdel Fattah už od  roku 2015 sedí 
za  údajné vyvolávání demonstrace 
a za své příspěvky na Twitteru. Populární 
egyptský bloger a politický aktivista totiž 
označil tamní soudy za  neobjektivní in-
stituce. Případu tohoto muže, který měl 
už v minulosti problémy kvůli veřejnému 
kritizování diktátorských režimů v Egyp-
tě, se ujala mimo jiné brněnská Amnesty, 
která se v současné době usilovně zasa-
zuje o jeho propuštění.
 Pokud je vám teď líto, že nejste z Brna, 
a  proto nemůžete Alaaovi pomoct, ne-
zoufejte. Podpisová akce na  jeho pro-
puštění běží mimo jiné i  na  webových 
stránkách Amnesty, a tak se do ní můžete 
zapojit také. Rozhodně se ale nejedná 
o  nic ojedinělého – na  zmiňovaných 
stránkách můžete podpořit například 
i  ukrajinskou aktivistku Vitalinu Kovalo-
vou, která byla v minulosti napadena a to 
jen proto, že o sobě otevřeně říká, že je 
lesba a podílela se na založení komunit-
ního centra pro LGBT+ osoby. Další peti-
ce se týkají zastavení obchodu s uprchlí-
ky, přijetí opatření proti násilí na ženách 
pro Českou republiku nebo propuštění 
íránské právničky Nasrín Sotudíové, věz-
něné je za obhajování ženských práv. 
 Amnesty International je dobrovolné 
hnutí, které se zabývá porušováním lid-
ských práv a snaží se proti němu bojovat 
– nejčastěji právě formou petic. Dnes se 
k  němu hlásí 7 milionů a  sympatizantů 

po  celém světě. Za  svou činnost získalo 
mimo jiné Nobelovu cenu míru za „pří-
nos k  obraně svobody, spravedlnosti 
a tím i míru na celém světě“.
 Od  roku 2015 se i  tady u  nás může-
te zapojit do  českobudějovické skupi-
ny Amnesty International, díky které 
se zatím získalo přes 2700 podpisů pro 
nespravedlivě uvězněné a  bylo posláno 
na 1000 dopisů za vězně svědomí.
 Jednou z akcí, do které se už tradičně 
zapojují i některé českobudějovické ško-
ly, je Maraton psaní dopisů – akce, na kte-
ré máte možnost se dopisem zastat ne-
právem vězněných a  utlačovaných. Tato 
událost se koná každoročně 10. prosince 
na  Den lidských práv a  o  místech, kde 
můžete petice podepsat, se dozvíte 
na stránkách Amnesty.
 A dobrá zpráva nakonec – pokud jste 
právě zjistili, že u vás na škole ani nikde 
jinde ve vašem okolí se nic takového le-
tos nekoná, můžete to snadno změnit. 
Abyste se stali organizátory takové akce, 
stačí vyplnit na  stránkách Amnesty for-
mulář, další informace a návod na uspo-
řádání Maratonu následně obdržíte. Loni 
v České republice hromadné psaní dopi-
sů uspořádalo na 290 lidí. A právě vy se 
můžete stát těmi dalšími, dalšími, co po-
máhají měnit svět k lepšímu. 
 text Natali Hoffmannová 

foto: archiv budějovické skupiny 
Amnesty International

Jak dopisy mění svět k lepšímu

Mons. Václava Kulhánka, emeritního ka-
novníka katedrální kapituly u  sv. Miku-
láše, komunistický režim rozhodně ne-
šetřil. Jako účastník kněžského semináře 
byl mezi prvními, kteří museli narukovat 
k jednotkám PTP. Vžilo se pro ně označe-
ní MUKL (muž určený k  likvidaci, což se 
týkalo hlavně politických vězňů odsou-
zených do  pracovních lágrů) nebo tzv. 
„Černí baroni“. Sloužit musel dlouhých 
40 měsíců. 
Příběh tohoto téměř devadesátiletého 
pamětníka si studenti Biskupského gym-
názia vyslechli v  rámci již 13. ročníku 

projektu Příběhy bezpráví společnosti 
Člověk v  tísni, který byl letos věnován 
Únoru 48 a  komunistické perzekuci  
50. let.  
Václav Kulhánek vedle služby u PTP ho-
vořil i o kolektivizaci venkova nebo per-
zekuci církve. Míra použitého zla ale po-
dle něj závisela vždy jen a jen na lidech, 
a tak se za svůj život setkal nejen s násil-
nickými typy, které zneužívaly svou moc 
na  samotnou hranu, ale i  s  těmi, kteří 
i přes povahu své utlačovatelské služby 
vlasti přeci jen nezapomínali být lidmi.

text a foto: Martin Volný

O Příbězích bezpráví s Mons. Václavem Kulhánkem

Čas lásky, štědrosti, rodinné pohody 
a  štěstí. To a  více představují Vánoce, 
svátek oblíbený jak mezi malými dětmi, 
tak mezi dospělými. Vánoce jsou v dneš-
ní době pro mnohé z nás svátky spousty 
dobrého jídla, drahých dárků a bohužel 
i  upadajících tradic. Jak tedy vypadaly 
Vánoce v  roce 1918, tedy v  době, kdy 
bylo naší republice teprve pár měsíců? 
Ne příliš odlišně, byly ale mnohem chud-
ší. Lidé prožívali obrovské nadšení z vy-
hrané války a osamostatnění. Dá se říci, 
že toto období bylo až euforické. Těsně 
před Vánoci se do vlasti navrátil i Masa-

ryk a mezi lidmi se tradovalo, že Česko-
slovensko nečeká nic jiného než krásná 
budoucnost. S  válkou ale přichází i  ne-
dostatek potravin a poválečná bída. Byl 
nedostatek nejen ryb a kvasnic, kterých 
bylo potřeba na vánoční pečení, ale také 
uhlí. Dárky byly na počátku první repub-
liky velmi skromné a z velké části spíše 
praktické, obdarovávalo se například fi-
gurkami z chleba, jablky, pastou na zuby 
nebo třeba kuchyňským nádobím. Kvůli 
nedostatku pak byla důležitá i  charita-
tivní činnost – pro strádající rodiny se 
pořádaly vánoční večeře a děti z těchto 

rodin se obdarovávaly skromnými dár-
ky. Postupem času se ale situace začala 
zlepšovat a děti pod stromečkem mohly 
najít například cínové vojáčky, panenky, 
plyšové medvídky ale i sáňky, které byly 
obrovským hitem. I  tak by se ale všich-
ni obyvatelé první republiky shodli, že 
materiální věci na  začátku nebyly vů-
bec důležité. Největší dar, který mohli 
pod stromeček dostat, byla vytoužená 
národní samostatnost a  fakt, že je slaví 
ve  svobodné zemi. V  Československé 
republice.

text: Kristina Kubecová

Vánoce za prVní republiky 
byly ve znamení euforie

17. Listopad. Národní třída. Hlavní měs-
to Praha. Již druhým rokem se přesně 
toto stalo naší cílovou destinací. Proč? 
V  roce 1989 se právě na  tomto místě 
odehrála demonstrace proti komuni-
stickému režimu, která byla vedena 
převážně vysokoškolskými studenty. 
Ten večer byli studenti napadeni Veřej-
nou bezpečností. Po rozšíření zprávy, že 
mnoho z nich bylo surově zbito, došlo 
k  aktivizaci zbytku obyvatel Českoslo-
venské republiky. Započala ona známá 
Sametová revoluce tak, jak ji dodnes 
známe. Nikdo při ní nedošel k  újmě 
na  zdraví a  státní moc nebyla přejata 
násilím. Dnes tento den známe pod 
názvem “Den boje za svobodu a demo-
kracii” či “Mezinárodní den studenstva”.
 Letos se současní studenti už popá-
té ujali organizace Korza národního, 
známého hlavně pod heslem “Díky, 
že můžem”. A právě v tomto smyslu se 
nesl celý letošní ročník. Cílem bylo po-
děkovat za to, co nám lidé před 29 lety 
vybojovali. Že můžeme volně cestovat 
a  pracovat. Že máme možnost studo-
vat. Podnikat. Dělat to, co nás baví. Říct 
svobodně a kdekoliv svůj vlastní názor. 
Před 89 toto nebylo možné. 
 Na Narodní třídu jsme jeli ukázat, že 
ona svoboda pro nás není samozřej-
mostí. Že jsme za ni vděční. Jeli jsme ale 
i  pracovat. Jelikož oslav na  Národní se 
ujali naši přátelé a  bývalí organizátoři 
Budějovického Majálesu, chtěli jsme 
jim automaticky pomoci.
 Velká pouliční oslava byla k  vidění 
na  každém rohu. Pouliční performeři, 
tanečníci, herci, slameři a  mnoho dal-
ších. Velké návštěvnosti se nepřetržitě 
těšil obývák Václava Havla, ve  kterém 
byly jeho texty předčítány Ivanem Tro-
janem, Marthou Issovou či Zdeňkem 
Svěrákem.

 Hudební scéně velela stále slávě na-
bývající kapela The Tap Tap nebo Ghost 
Of You, které byly v minulosti k vidění 
na  Budějovickém Majálesu. V  letošní 
novince, alternativní divadelní scéně 
DUP 39, se blýskli Spitfire Company, 
11:50 a X10. 
 Převlečení “esenbáci”, ranní brunch, 
stánky neziskových organizací, skauti, 
čaj, svařené víno, listopadoviny či vzdě-
lávací tramvaj plná historických filmů. 
Popisovat to všechno by bylo jako na-
psat knihu. Důležité je, že z toho všeho 
čišela národní hrdost a touha po tom si 
svobodu co nejdéle ponechat. Národní 
třídu letos podle propočtů navštívilo 
více než 80 tisíc lidí, což je opět více 
než v loňském roce. I když mělo Korzo 
národní být oslavou a  poděkováním, 

udály se zde také demonstrace namí-
řené prosti současnému vedení státu, 
což způsobilo horší přístupnost piet-
ních míst. Nic ale nebylo tak divoké, jak 
se z médií mohlo na první pohled zdát. 
Celý den posloužil jako místo vzpomí-
nání, úcty a národní energičnosti. 
 Proto pokud jste Národní letos ne-
navštívili, udělejte tak v nadcházejícím 
roce. Program padne všem generacím, 
dokonce i těm nejmladším. Přijďte po-
děkovat. Je sice důležité bojovat za nej-
lepší současnou politickou situaci a to, 
co bychom ještě mohli mít, ale nesmí-
me zároveň zapomínat na  to, co dnes 
naopak máme a ty, kteří nám to v roce 
1989 umožnili. 

text: Adéla Hodianková
foto: Tomáš Kouba

díky, že...



Pohádková Hluboká ukrývá poklad
Zatímco v  ostatních koutech naší vlas-
ti se lidé ve svých vzpomínkách vraceli 
spíše do  minulosti, správa zámku Hlu-
boká myslela při oslavách 100. výročí 
vzniku ČSR na  budoucnost. Památkáři 
se rozhodli zanechat na zámku vzkaz 
pro budoucí generace.
 Na předem určené místo v zámec-
ké věži byla uložena pamětní schrán-
ka. Ukrytý poklad v  podobě artefaktů 
dnešní doby připomene nejen oslavo-
vané jubileum, ale i činnost Národního 
památkového ústavu v  Českých Budě-
jovicích. Do měděné truhly, která není o 
moc větší než krabice od bot, se kromě 
kalendářů, denního tisku nebo lahve 
slivovice vešel i  audioprůvodce v  rus-
kém a čínském jazyce. Budoucí nálezci 
si budou moci po jeho zprovoznění po-
slechnout stejný výklad, který slýchají 
návštěvníci Hluboké dnes.
 Kastelán Martin Slaba nezapomněl 
do schránky vložit ani pamětní list se-
psaný ředitelem NPÚ Petrem Pavelcem. 
„Zámek Hluboká připomíná loď, která 

se svou devizou připlouvá z minulosti, 
důstojně proplouvá přítomností a neo-
hroženě v roce 2018 směřuje do tohoto 
století,“ cituje část vzkazu Pavelec.
 Časová schránka zde není žádnou 
zvláštností. Takové tajné skrýše se v pa-
mátkách vyskytují poměrně často. Již 
v  minulosti byla na Hluboké objevena 
podobná dóza z  roku 1720 obsahují-
cí dokumenty o opravě věže po ničivé 
vichřici. Památkáři nevylučují, že tako-
vých schránek by se mohlo v prostorách 
zámku nacházet více.
 Jihočeský skvost mezi památkami 
nezavírá své brány ani v  zimě. Repre-
zentační pokoje si už bohužel nepro-
hlédnete. Sympatičtí průvodci vás však 
provedou zimní prohlídkovou trasou, 
kde nahlédnete do soukromí posled-
ních generací rodu Schwarzenbergů. 
No nezní to lákavě? Zámek proniknutý 
bleskem romantiky už na vás čeká.

text: Eva Petrová
foto: Národní památkový ústav
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Tvrdé přistání. Rozhlížím se. Nevěřícně 
hledím na malé útulné letiště v Tallinnu, 
dosud jsem krásnější neviděl. Klid, vstříc-
ní a  příjemní lidé, atmosféra uvnitř mě 
dostala. Tušil jsem, že tahle země se umís-
tí na  mém pomyslném žebříčku hodně 
vysoko. No, a pak jsem vystoupil z  letišt-
ní haly. V tu ránu promočený až na kost. 
Otevírám batoh. Asi si myslíte, že jsem si 
vyndal deštník, pláštěnku nebo bundu. 
Nevyndal. Proč? Protože jsem žádnou 
neměl. Opustil jsem Česko uprostřed 
suchého léta a  ani ve  snu by mě nena-
padlo, že dle předpovědi suché estonské 
léto, bude vypadat jako červenec v Čérá-
puňdží. Podobně mě takhle překvapilo 
švédské léto, ale o  tom jindy. Co naplat. 
Vytáhl jsem tedy jedinou mikinu a  začal 
jsem hledat cestu do centra města.
 Nabízelo se hned několik možností. 
Já si vybral tu nejlepší, tramvaj. Normální 
lístek – jedna jízda – stojí 2 € a lze jej za-
koupit u řidiče. Na ISIC máte lístek za po-
lovinu. Nebylo by to e-Stonsko, aby nebyl 
nákup přes internet nějak zvýhodněn. 
Pokud si koupíte jízdenku přes QR kód, 
který je v  tramvaji několikrát viditelně 
umístěn, máte lístek za 1€, ačkoliv nejste 
student. Pokud máte zájem o delší jízdné, 
musíte si pořídit Tallinn Ühiskaart, kterou 
lze zakoupit třeba v  novinovém stánku. 
Pokud chcete nějaký ten peníz ušetřit, 
choďte pěšky. Tallinn není tak velký a po-
kud nemusíte daleko z centra, dá se po-
hodlně a rychle dojít kamkoliv. Vystoupil 
jsem na stanici Viru. Ano, název zastávky 
skutečně nahrával scénáři, že v tom dešti-
vém počasí nějaký ten virus chytím. Přes-
to vám tuto zastávku, jakožto počátek 
prohlídky centra, doporučuji.
 K  mému údivu přestalo pršet. Využil 
jsem to k rychlému přesunu na ubytová-
ní. I ve špičce sezony jsem neměl problém 
najít solidní hostel v  historickém centru 
za cca. 10 € na noc. Ubytoval jsem se, usu-
šil, a tak mohl lov na levnou, místní a kva-

litní restauraci začít. A byl to skutečně boj. 
Doufal jsem, že v Tallinnu naleznu obdo-
bu lotyšského „Lido“, což je síť tradičních 
restaurací v  Rize, ale bohužel jsem kro-
mě typických předražených turistických 
stravoven nemohl nic nalézt. A tak, když 
už mě hlad přesvědčoval, že McDonald 
nebude zase tak špatný, jsem nalezl ráj 
na  zemi. Nebo alespoň Estonci přeplně-
ný ráj v Tallinnu. Nepředstavujte si nějaký 
honosný název typu – „U Svatého Olafa“. 
Podnik se jmenuje jednoduše „Kompres-
sor“. Pokud najdete volné místo, můžete 
si za pár „eurokaček“ vychutnat místní po-
lévky nebo si dát plněné slané či sladké 
palačinky. Bylo to výborné a  nic lepšího 
jsem v  Tallinnu nenalezl, pizzu Ankaru 
v  nejmenované tallinnské pizzerii raději 
zmiňovat nebudu. Bylo mi z ní špatně ješ-
tě den poté.
 Co navštívit? Centrum Tallinnu na-
zývané Vanalinn zapsané na  seznamu 
UNESCO, je krásné, takže si můžete pro-
hlédnout všechny možné kostely, ma-
lebné uličky, domy či parky. Určitě byste 
se neměli vyhnout kopci Toompea upro-
střed města, kde sídlí vládní instituce, 
prezident, premiér, ale hlavně, je odtam-
tud nádherný výhled na celé město. Mezi 
nejvýznamnější pamětihodnosti patří 
hradby starého města, katedrála Panny 
Marie, kostel sv. Olafa, jehož původní 159 
metrů (dnešní výška je 123 metrů) vyso-
ká věž, byla svého času nejvyšší budovou 
v Evropě a tallinnská gotická radnice, kte-
rá je jediná v  severní Evropě. Dále stojí 
za  návštěvu Kadriorg s  prezidentským 
palácem a bývalým sídlem ruského cara. 
Ani Tallinn nebyl ubráněn sovětské vý-
stavbě betonových monster, a  tak byste 
určitě neměli minout Linnahall, betonový 
stadion pro olympijské hry na  pobřeží 
Baltského moře. Vypadá spíše jako pev-
nost, a  taky že je. Sověti počítali s  tím, 
že po  letních Olympijských hrách v  roce 
1980 v  Moskvě bude Linnahall pobřež-

ní pevností k  obraně před Finy. Dneska 
je to spíš pevnost mladých popíjejících 
Estonců. ve  které se ukrývají před poli-
cií. Konzumace alkoholu na veřejnosti je 
zakázaná, tak opatrně, nebo se schovejte 
v onom betonovém peklu Linnahall.
 Z Tallinnu, který mne naprosto uchvá-
til, jsem se vydal do  pobřežního města 
Pärnu, kde jsem strávil více než týden. 
Poblíž města můžete nalézt rozsáhlou 
„poušť“ z  rašeliny v  národním parku So-
omaa, kam se můžete vydat na  dobro-
družnou cestu skrze mokřady anebo se 
vykoupat v místních jezerech. Procházka 
po nekonečných pláních rašeliny se rov-
nala mému prvnímu dni v Tallinnu, a tak 
když už jsem byl mokrý, vyzkoušel jsem 
tamní studené jezero, a stálo to rozhodně 
za to. 
 Co mám na městech v Pobaltí nejrad-
ši, je to, že jsou dostatečně malá na  to, 
aby se člověk mohl po  městě pohodlně 
přesouvat pěšky či na  kole. Možná prá-
vě proto je městská hromadná doprava 
v  Pärnu, tak jako i  v  jiných městech, tak 
drahá. Kolem celého pobřeží Pärnu mů-
žete využít celé řady letovisek, perfekt-
ně vybavených pláží a  zažít tak zajíma-
vější dovolenou než každoroční zájezd 
k  moři do  Chorvatska. Voda v  Baltském 
moři téměř není slaná a pláže jsou široké 
a písčité.  Jediné, co snad v Pärnu nemají 
zajištěné, je teplejší počasí a méně větru. 
Není nic příjemnějšího než vylézt z  roz-
bouřeného moře na ještě více rozbouře-
nou pevninu uprostřed tolik zmiňované-
ho estonského léta. Historické centrum 
je také nádherné, plné útulných kaváren 
a příjemných hospůdek, kde si kromě ši-
roké palety německých a estonských piv 
můžete po  večerech vychutnávat třeba 
i  točený Budvar. Estonsko je země, kte-
rá vás uhrane. Budete se sem vždy rádi 
vracet. Já si mezitím vychutnám točené 
Saku. Terviseks!

text a foto Roman Jordán

Světová metropole obchodu, centrum 
historických památek, parků, zahrad 
nebo také město, které nikdy nespí. 
Londýn. Na první pohled rušné a turisty 
přehlcené město, které ovšem disponu-
je velkým množstvím výjimečných míst. 
Právě sem jsem se vypravila s cílem najít 
místa, která nejsou turisty tolik navště-
vovaná, a  nasát trochu londýnské at-
mosféry. Během sedmi dnů jsme zvládli 
navštívit velkou část krásných kaváren, 
památek a zákoutí města. 
 První zastávkou naší výpravy byla 
návštěva místních trhů. Objevili jsme 
trh nazývaný Borough Market, kde si 
můžete koupit domácí londýnské po-
choutky anebo alespoň přičichnout 
k  místní kuchyni. Trh se nachází blízko 
centra, a tak jsme se hned kousek odsud 
kochali velkou spoustou mrakodrapů, 
mostů a  hlavně řekou Temží. Mezi lon-
dýnskou chloubu patří nespočet výhle-
dů a  my jsme tento bod na  seznamu 
chtěli splnit jízdou lanovkou zvanou 
Emirates Air Line, a  tak jsme se brzy 
pohupovali nad celým Londýnem s  vý-
hledem na  obrovskou O2 arénu a  řeku 
plnou otužilých plavců. Snad nejkou-
zelnějším místem pro mě byla barevná 

ulička zvaná Neal’s Yard. Projdete se zde 
úzkou cestičkou obklopenou pestroba-
revnými domy s  tematicky upravenými 
kavárnami a  velkou spoustou květin. 
Byli jsme také součástí pochodu proti 
Brexitu a můžu vám říct, že i za tak malou 
chvilku, na kterou jsme se stali Londýňa-
ny, jsem cítila, jak se lidé semkli a drželi 

spolu pro jednu společnou myšlenku. 
 A  jak jsme vůbec po Londýně cesto-
vali? Velkou výhodou jsou mobilní apli-
kace, které vás dostanou z jednoho místa 
na  druhé, aniž byste museli vytahovat 
mapu. Abychom ušetřili, zakoupili jsme 
si takzvanou ústřicovou kartu Oyster 
card, která slouží jako jízdenka, a je to ta 
nejlevnější možná varianta, jak cestovat 
po  celém městě. Pokud se v  Londýně 
toužíte vydat za jinou než evropskou kul-
turou, navštivte Chinatown. Je to čtvrť se 
spoustou asijských restaurací a atmosfé-
ru „malé“ Číny dotváří typické lampiony, 
které se vám pohupují nad hlavou. S tro-
chou štěstí se v místních hernách dají vy-
hrát drobné suvenýry. 
 S  Londýnem jsme se rozloučili, jak 
se patří stylově. Návštěvou čajovny, kde 
jsme si dali „čaj o páté“ a milým překva-
pením pro nás bylo, když jsme k čaji do-
stali velkou pyramidu sladkostí. 
  Jestli budete někdy plánovat výlet 
po  Evropě, Londýn jen doporučuji, pro-
tože se zde rozhodně nebudete nudit. 
Možná nakonec, stejně jaké já, zjistíte, že 
není zdaleka tak pochmurným a  dešti-
vým městem, jak se o něm traduje.

text a foto Tereza Ježková 

Londýn, to není jen tradice, ale i zábava

e-Stonia, země pro 21. století?

Bylo krásné podzimní odpoledne a  já 
se konečně rozhodla navštívit kavárnu 
Aviatik Café, sídlící přímo v srdci Budě-
jovic, v Široké ulici. Na první pohled mě 
učaroval samotný prostor. Krásný, nově 
zrekonstruovaný dům s  minimalistic-
kým, ale velice příjemným interiérem. 
Na zdech vás můžou zaujmout obrazy 
zaměřené na  tematiku létání. Není to 
náhoda, jak jsem se později dozvěděla, 
právě majitelé, manželé Božoňovi, se 
létáním živí už několik let a dnes vlastní 
již 21 balónů.
 Poslední paprsky sluníčka mi dovoli-
ly si cappuccino vychutnat na  zahrád-

ce. Káva mě nezklamala a  můj zážitek 
ještě posílil domácí bezlepkový dort, 
který byl ale na můj vkus až moc sladký. 
Pokud přímo nemíříte za  kávou a  zá-
kuskem, můžete zkusit tousty, bagety 
nebo croissanty a k tomu třeba domácí 
rakytníkovou limonádu. 
 Kavárna je hodně „kids friendly“, 
takže je potřeba počítat s tím, že mož-
ná uslyšíte nějaký ten dětský hlásek. 
Nicméně, určitě stojí za to Aviatik Café 
navštívit a  přesvědčit se na  vlastní oči 
a chuťové pohárky. Za mě je to dneska 
8/10.

Aneta Klímová

Káva v oblacích
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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 středoškoláci, které tato volba zanedlouho 
čeká, nebo jí již máte plnou hlavu. Vedneměsíčníkový seriál Vejška! Volba těžká? vám může být inspirací. V každém čísle se 
seznámíte s dvojící mladých lidí, kteří vám prozradí, jak se uskutečnil právě jejich krok k vysokému vzdělání. Do prosinco-
vého vydání nám odpovídali ti, kteří se rozhodli hledat své studijní štěstí v zahraničí.

Natálie Klee, 20 let
lewis & clark college (oregon, uSa), 
obor biologie

Jakou střední školu jsi vystudovala?
Česko-anglické gymnázium v  Českých Budě-
jovicích. Dalo mi dobrý všeobecný přehled 
a solidní základ pro studium v zahraničí. 
Kdy a proč ses rozhodla pro obor, kterému se 
nyní věnuješ?
K  biologii jsem tíhla mnoho let (zvířátka 
a  příroda jsou moje, například jsem v  krabici 
od bot chovala šneky), takže asi jsem ani jiný 
obor seriózně nezvažovala. Zajímavé na typu 
vejšky, na které teď studuji, je, že se i na této 
úrovni klade důraz na  všeobecný přehled – 
první dva roky si studenti sami volí předměty 
dle základních požadavků a  vlastního zájmu, 
až na  konci druhého roku je nutné se zamě-
řit na jeden obor. Tento styl je typický pro „li-

beral arts college“, kterým vyučují například 
i na Harvardu.    
Jaké přijímací zkoušky jsi složila, aby ses 
na školu dostala?
Pro studium ve spojených státech se není nut-
né drtit konkrétní znalosti, spíše je zajímá, jaké 
máte základy a  předpoklady k  učení. Školy 
většinou vyžadují složení testů SAT nebo ACT, 
které se dají považovat za  obdobu českých 
SCIO testů. Dále je nutné napsat pár esejí (nej-
lépe o tom, jak zachráníte svět), sehnat si do-
poručení od učitelů a složit zkoušky z AJ. Jestli 
máte zájem o  stipendium, je důležité podat 
i finanční informace. Je to docela obsáhlý pro-
ces, který je dobrý začít alespoň rok předem, 
ale ocenila jsem na  něm přístup každé školy 
k vám jako k jednotlivci.
Co tě ve škole baví?
Stejně jako jsem zmínila ohledně stylu aplika-
ce, i následné studium se nese v duchu silného 
individualismu. Baví mě svoboda ve  výběru 
kurzů i  mimoškolních aktivit. Předměty se tu 
nejedou na drill, vzorce a data nám například 
přikládají k testům, ale musíme je umět správ-
ně aplikovat. Podobně jako na střední máme 
písemky v průběhu semestru a k tomu hodně 
domácích úkolů (jestli toto berete jako pozi-
tivum či ne asi záleží na  preferovaném stylu 
učení).
 Každý je směřován k  tomu, aby pracoval 
na  těch věcech, které jej opravdu zajímají, 
a aby na nich pracoval velmi tvrdě. Pro rozvoj 
osobních i profesních zájmů jsou tu dobré pří-

ležitosti, já například v  rámci studia biologie 
získala placenou stáž v  laboratoři a  možnost 
komunikovat s  významnými vědci. Škola je 
hodně drahá, ale jako student brzy poznáte, 
jak moc se podporuje využití jejích význam-
ných finanční prostředků dle vlastních ambicí. 
Největší negativum je tedy asi cena, stipedni-
um je nutné – je to tu fajn, ale nemyslím si, že 
splácet školu do padesáti stojí za to. 
Jaký předmět je pro tebe nejzajímavější?
Doteď nejzajímavější předmět pro mě byla 
angličtina v  prvním roce studia, protože to 
byl bezprostřední úvod do  amerického stylu 
vyučování – nebyla tu nouze o  debaty, ese-
je a  témata sociální rovnoprávnosti. Tento 
semestr mě nejvíc baví Úvod do  neurovědy, 
máme skvělou profesorku a  neurověda je 
cool. 
Jak vidíš své uplatnění na trhu práce po vy-
studování oboru?
Doteď si ani nejsem jistá, jestli se po škole vrá-
tím do ČR nebo zůstanu v US. Budu mít jenom 
bakaláře, který je v US považován za hodnot-
nější titul než tady. Možná budu tedy pokračo-
vat se studiem, docela by mě bavilo věnovat 
se výzkumu, nebo se pokusím rovnou prorazit 
na trh práce. Je běžné se tu věnovat něčemu 
úplně jinému, než vystudovanému oboru, 
takže možná zazářím v  byznysu nebo budu 
míchat koktejly v  baru. Chci říct, že na  této 
úrovni je uplatnění ještě nejednoznačné. Ráda 
si proklepnu různé možnosti než si začnu bu-
dovat kariéru.  

zNáTE SE S: Janem Štifterem? 
Šéfredaktor měsíčníku Barbar, spisovatel 
a třínásobný otec Jan Štifter oslavil naroze-
ní dcery vydáním své třetí knihy. Sběratel 
sněhu, který pojednává o  dvou mladých 
chlapcích a  jejich kamarádovi ze záhrobí, 
je, jak už je u Štiftera zvykem, opět kukát-
kem do  historie Českých Budějovic. Kde 
získal inspiraci? A odpoutá se někdy od his-
torických románů z  prostředí  jihu Čech? 
Překvapí své čtenáře? 
 Štifter měl o  historii zájem vždy. Stu-
dium historie v  Pardubicích, kde poznal 
nejen svou ženu, ale i  profesorku (po-
dle svých slov „odbornice na  prostitutky 
za první republiky“), mu bylo inspirací pro 
druhou knihu Café Groll, která se odehrá-
vá v  prostředí budějovických nevěstinců. 
Dostal se k  zápisům o  fungování hospod 
a  kaváren v  Českých Budějovicích za  prv-
ní republiky. „No a když se pilo, tak se pak 
chodilo i  za  holkama“, říká s  úsměvem 
Štifter. V  Budějovicích přitom tou dobou 
bylo kolem sta podniků, kam se za dívkami 
chodilo. Nešlo jen o nevěstince, ale i o hos-
tince s dámskou obsluhou, kde si servírky 
přivydělávaly prostitucí. Tyto podniky se 
pak nacházely převážně v okolí kasáren.
 Největší vztah má Štifter ale ke  své 
knižní prvotině Kathy. Inspiroval se tu pří-
mo v  rodině. „Babička se vdala za  Němce. 
Proto byla na  konci druhé světové války 
poslána do  lágru pro smíšená manželství 
v Budějovicích. Ten stál na místě, kde nyní 
stojí DK Metropol,“ popisuje Štifter, který 
na  místě bývalého lágru nechal zhotovit 
pamětní desku. Inspiraci pro tento příběh 
objevil ve starém kufříku, který našel u své 
tety. V něm objevil spolu s fotkou babičky 
i odhodlání a energii zjistit o ženě, kterou 
nikdy nepotkal, něco víc. Scházel se tedy 
s příbuznými, ale i pamětníky, aby mohl té-

měř 80 let starý příběh spatřit světlo světa. 
 Sběratel sněhu je na  pultech knihku-
pectví teprve krátce, ale už teď se těší velké 
oblibě. Ústřední postavou příběhu je duše 
mrtvého chlapce Jozefa, se kterým se mat-
ka na  konci druhé světové války utopila 
ve  Vltavě. Ani tento příběh přitom není 
náhodný a bez propojení se Štifterovou ro-
dinou. „Z archivu jsem se dozvěděl, že zde 
žila jistá paní Štifterová, která se na  konci 
války utopila i  se svým synem. Nechtěla, 
aby chlapec umřel v lágru,“ upřesňuje spi-
sovatel. 
 Příběh je od začátku do konce prople-
ten duchovnem. Od  duše Jozefa, který 
si pro své další pozemské putování vy-
bere dva kamarády Karlose a  Adolfa, až 

po chlapce, který se zjevuje v noci u poste-
le. Nebyl by to ale Štifter, kdyby čtenářům 
nenabídl i pohled do historie. „Je opravdu 
zajímavé, jak se město ve 20. století razant-
ně změnilo. Málokdo dnes ví, že v  okolí 
bývalého kolektivního domu Perla stál 
dříve nejstarší budějovický kostel svatého 
Prokopa,“ popisuje nadšenec do  historie 
a  dodává, že právě okolí Pražské třídy je 
starší než samotné Budějovice. „Když sem 
Přemysl Otakar před více jak 750 lety při-
jel, založil město vedle vesnice, která se 
rozprostírala právě kolem kostela svatého 
Prokopa.“ 
 V  knize zmiňuje i  příběh domu v  Rie-
grově ulici, který spolu s manželkou koupi-
li, a kolem kterého se celý příběh odehrává. 
„Dostal jsem se k informacím, které mi his-
torii tohoto domu objasnily a já z nich na-
čerpal inspiraci. V domě žilo ve dvacátých 
letech mnoho umělců, ale třeba i lékárník.“
 Sběratelem sněhu se také netradičně 
prolínají tři dějové linky, a to 30. léta 20. sto-
letí, rok 1956 a současnost. Štifter si velmi 
dobře uvědomuje rozdílnost těchto obdo-
bí, volil proto pro každé z nich i jiný jazyk.
 Svou zálibou o  historii se rozhodl po-
máhat i  jiným. „S  manželkou jsme si spo-
lečně založili stránky, kde lidem nabízíme 
možnost sestavení rodokmenu jejich ro-
diny. Baví nás to. Je zajímavé sledovat, jak 
jsou rody propojené a  propletené,“ říká 
Štifter.
 Jihočeský autor neplánuje žádné změ-
ny ve stylu své tvorby. „Sám jsem na každé-
ho autora, který změní svůj styl, trochu na-
štvaný. Jsem rád, když vím, co od něj můžu 
čekat. A já bych nerad udělal to samé svým 
čtenářům,“ dodává na závěr Štifter. 

Sára-Nikola Lučanová
foto: casopisbarbar.cz

za sebe můžu rozhodně říci, že pivo mi 
velice chutná. rád objevuji nové znač-
ky, zkouším všemožné druhy. když 
najdu nové dobré pivo, mám velkou 
radost. a radost jsem měl i v případě, 
kdy jsem narazil na  univerzitní pivo 
Čtyrák, které se vaří v  minipivova-
ru pod zemědělskou fakultou JČu. 
po  zjištění, že moc lidí v  budějicích 
Čtyrák nezná a chodí na něj v podstatě 
jen lidé z okolí univerzity, jsem se roz-
hodl, že se ho představím, nejlépe roz-
hovorem se studentem zemědělské 
fakulty a  podsládkem Čtyráku Vlas-
timilem nohejlem. Sešli jsme se tedy 
na kampě, kde se právě Čtyrák čepuje.

Co tě vůbec přivedlo k  oboru pivovar-
nictví a k tomu, že bys vařil pivo?
Vzniklo to tak, že když jsem přemýšlel, 
kam půjdu na střední, tak jsem vůbec ne-
věděl, a moje ségra byla na škole, kde se 
zrovna ve Veselí nad Lužnicí dělal školní 
minipivovar. Tak jsem si řekl, že je docela 
dost zajímavý vařit pivo, a nevěděl jsem, 
co jiného bych dělal, takže jsem tam šel 
a  hned v  prváku jsem po  tom s  kama-
rádem první měsíc jeli na  chatu, začali 
jsme vařit pivo v hrncích a hrozně mě to 
chytlo.
Potom jsi teda přišel na  Jihočeskou 
univerzitu a  zjistil jsi, že na  zemědělce 
se dá studovat obor pivovarnictví a va-
řit pivo, nebo jsi u  vzniku Čtyráku byl 
od samého počátku? 
Původně jsem šel do Prahy, ale tam jsem 
to nezvládl kvůli zranění, takže mě vyho-
dili, a pak jsem věděl, že tady je ten pivo-
var. Tak jsem spíš šel sem studovat kvůli 
tomu, že můžu být součástí pivovaru.
Čtyrák, jak jsem se koukal, vznikl rela-
tivně nedávno: 2016. Ty ses do  tohoto 
projektu připojil kdy?
Loni jsem začal tak nějak působit víc v pi-
vovaru.
A kdo se o výrobu piva stará?
Největší roli má sládek, ten vymýšlí re-
cepty, vaří ty piva, já jsem pod ním, pod-
sládek. Pak tam máme ještě lidi, co se 
starají o obchody, pak lidi, co se celkově 
starají o  ten prostor, co tam je, protože 
tam není ještě pivovar, ale i minimlékár-
na a minimasna.
Podsládek. Co si touhle pozicí předsta-
vit? To je někdo jako mistrův učeň?
Dá se říct, že jo. V pivovarnictví to vždyc-
ky tak bylo, že sládek byl úplně hlava ce-
lého pivovaru, a když se někdo tak chtěl 
stát sládkem, tak vlastně šel od těch nej-
nižších prací až nahoru. A  dá se říct, že 
právě tady sládek Libor to se mnou dělá 

podobně, protože v  pivovaru mě nechá 
dělat úplně všechno, co se dá, a postup-
ně se dostávám furt k  lepším vědomos-
tem, více toho vím a jsem si tím více jistý.
Pomáháš mu nějakým způsobem 
na těch receptech?
Poslední dobou už jo. Vždycky probe-
reme, když se přichází s  něčím novým. 
A  nedávno, měsíc zpátky, jsem mu vařil 
čistě můj první recept, byl to pšeležák, 
a z toho jsem měl docela velkou radost.
Koukal jsem se na webovky a viděl jsem, 
že kromě klasické desítky a  dvanáct-
ky tam máte ještě jakýsi “granát”, to je 
polotmavé nebo tmavé pivo či nějaký 
speciál?
Granát je polotmavý pivo. Vaříme nejdří-
ve “jantar” a poté “granát”, protože takhle 
po  sobě jdou ty barvy. Jantar je méně 
do tmava, granát je víc do tmava. A je to 
dvanáctka a jedenáctka.
Co se týče speciálních piv, co všechno 
za speciály děláte?
Měsíc nazpátek vařil sládek čtrnáctku 
na  Vánoce, takže je to prostě silnější 
spodně kvašený speciál. A  v  poslední 
době jsme začali dělat ještě IPA a  Ale, 
protože čím více je těch malých pivovarů, 
tak tím víc se sem dostává kultura anglic-
kých a amerických piv, tak už jsme toho 
také součástí.
A  které pivo z  Vašeho výběru máš asi 
nejraději?
Nejvíc mi asi chutná dvanáctka a pak IPA.
Jak se vůbec Čtyráku daří?
Já si myslím, že tam všechno klape dob-
ře. Máme moc skvělý kolektiv, a  jediný 
problém, na který narážíme, je, že máme 
málo prostoru na  výrobu. Takže občas 
někdo chce pivo a zrovna není k dostání. 
Ale to se děje skoro v každém pivovaru, 
když je sezóna.
Jaká je prodejnost? Kupují lidi Čtyrák 
hodně? Jaký druh piv lidé kupují nejčas-
těji? Nebo se udělá zrovna jedna várka 
jednoho druhu a ta se rozprodává?
Ono to s  tím prodejem není zas takové. 
Mezi lidi se dostává každé úterý tady 
na Kampu, a když si to člověk chce kou-
pit, tak to musí objednat přes internet. 
Zbytek piv “flaškujeme”. Lahve se dají 
také dostat, ale ty jsou spíše pak na pro-
pagaci. Není to založené na  tom, aby-
chom všechno prodali.
A  do  budoucna byste chtěli rozšířit pů-
sobnost Čtyráku?
O tom asi já zatím tolik nerozhoduju. Ale 
určitě jsou takové vize, aby se ještě zvět-
šily prostory, abychom měli větší sklady 
a tak dále.

Daniel Jež

František Jiřík, 22, let
Jku linz/ Jihočeská univerzita, Faculty 
of engineering and natural sciences/ 
přírodovědecká fakulta, obor biological 
chemistry

Jakou střední školu jsi vystudoval?
Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka v  Českých 
Budějovicích. Škola mi dala celkem široký 
okruh základních znalostí, na které jsem právě 
pak častokrát na  vejšce mohl navázat, což je 

hrozně fajn. Jinak mám samozřejmě ze střední 
hromadu krásných vzpomínek a plno kamará-
dů, se kterými dobře vycházím do teď.
Kdy a proč ses rozhodl pro obor, kterému se 
nyní věnuješ?
Pro tenhle obor jsem se rozhodl krátce před 
podáním přihlášek na  vejšku díky jedné in-
formační přednášce na  JČU, kde obor před-
stavovali. Asi největším důvodem pro moje 
rozhodnutí byla ta angličtina, ve které je obor 
vedený, protože už to samo o sobě dá člověku 
hodně. A pak to byla určitě kombinace chemie 
a biologie, což jsou moje oblíbené předměty 
už od základky.
Jaké přijímací zkoušky jsi složil, aby ses 
na školu dostala?
Přijímací zkouška byla pouze z  angličtiny 
a skládala se z písemné části, kdy se psala esej 
a pak z pohovoru s profesorem na dané téma, 
které jsme dostali krátce před pohovorem 
na prostudování. Já jsem dostal článek o roz-
dílech mezi rostlinami černého a bílého pepře.
Co tě ve škole baví?
Nejvíce mě baví praxe. V mém případě jsou to 
povětšinou odpoledne v  laboratoři strávená 
výrobou nebo analýzou nějaké chemikálie.  

Zní to možná strašně, ale je to předmět, kdy 
se opravdu člověk dostává do osobního kon-
taktu s  chemií a  může vlastníma rukama vy-
robit občas i věci běžně používané v domác-
nostech. Negativa určitě jsou. Konkrétně jsou 
dvě, matematika a fyzika, mí odvěcí nepřátelé. 
Bohužel bez nich to na chemii nejde, takže se 
s nimi musí člověk nějak vypořádat.
Jaký předmět je pro tebe nejzajímavější?
Nejzajímavější je pro mě určitě biochemie. 
Tohle odvětví chemie se zaobírá chemickými 
procesy uvnitř organismů. To mi přijde hroz-
ně zajímavé, protože to má návaznost na celý 
ekologický koloběh naší planety a  vysvětluje 
to, proč se v přírodě dějí některé věci tak, jak 
se dějí.
Jak vidíš své uplatnění na trhu práce po vy-
studování oboru?
Abych byl upřímný, tak to vidím docela opti-
misticky. Lidí, kteří mají zájem o chemii, moc 
není a  chemický průmysl shání pořád nové 
zaměstnance, kteří jsou odborně školení a ro-
zumí novým technologiím.  Ideální pozice by 
pro mě byla ve výrobě. A  to můžou být léky, 
potraviny, plasty, zkrátka cokoliv.

David Nebor

rozhovor: vlaSTimil NohEJl, 
podsládek minipivovaru Čtyrák
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kresby: Alžběta Kalná

ICARUS

nekonečno? ne
okamžik
      =oka+mžik 
jen mihnutí
perutí
              
vždycky se něčeho dotýkáme
pokud někdo z nás nepadá 
z oblohy
a nejlépe se dá utopit ve vlastních ideálech
bolí to mnohem víc
je to tak správně?
Ikaros..
je nebezpečné dotýkat se hvězd

Ikare
vosk mi popálil prsty
když jsem se tě snažila zachytit

Josefína

ZNEUŽITí SE TRESTá

Nevadí ti její drzá slina?
Když ji něco naštve, tak TY jsi vinna.
Moc hezky se k tobě nechová.
Žádný city, hlava snad plechová!

Jako anděl strážný bdělá
jsi chtěla vyléčit smutnou duši,
kterou jsi kdys sama měla
rozporcovanou jak maki sushi.

Trpělivost máš nerozbitnou?!
Přece není trestné říct názor. 
Nebo třeba slušně odmítnout.
„Vyndat z přátel“ směruj kurzor.

Odběrový set na vysávání tvého úsměvu
se jí z rukou vysmýká.
Zapři svůj temperament, už ji nenech kopat
do toho veselého cvalíka.

Martina Mašková

Pamatuji si všechno.
To, co se řeklo.
To, co ne.
To, co bylo.
To, co je.

To, co jsem viděla
a radši bych zapomněla.
To, co jsem slyšela,
když jsem oněměla.

Palčivě.
Ve vlnách.

Alé

SILENCE AND SCREAM

Headache followed by ear tearing scream, so loud
and then silence.
Pain, blood filled eyes, head like in a storm cloud
and then silence.
Brain feeling like its gonna explode every second
and then silence.
Old familiar pain something ive already reckoned
and then silence.

Minute of quiet also a minute of calm
and then scream.
Raising my head in relief from my palm
and then scream.
What a sweet sensation this peace in my head
and then scream.
Inside a room, sitting and lying on my bed
and then scream.

Holding my head twisting in pain
and then silence.
What a sweet relief like air after rain
and then scream.
Resisting as i can, holding my ears
and then silence.
Oh the last minutes feel like years
and then scream.

Pavel Kožnar

ULICE

Plná ulice chvátajících lidí
kteří se nezajímají
a tudíž ze světa málo vidí
a ostatní kolemjdoucí jen tak míjí

Něco tu chybí
tohle postrádá smysl
nebo jim to nevadi? 
Či se jim to dokonce líbí?
No tak, proč neotevřou svou mysl?

Ulice jsou plny jen šedi a smutku
nikde není veselí
není vidět dobrého skutku
lidé se už spolu nedělí

Nedělí se o příběhy ani o radost
dnes už nepoznají přítele
však říkají si
a přeci to byl dobrý host

Ale nebyl, bylo to jen prázdné tělo
kterému toho tolik chybí
ani srdce nemělo to tělo
a tudíž se zimou celé chvělo

Frantina

POMíJENí

Zvláštní
jak každou chvíli žijeme
pro někoho jinýho
a chvíle odcházejí
a lidé s nimi
a my pořád žijeme
každou chvíli
pro někoho jinýho

zvláštní

Natálie Hoffmannová

Ó NOCI

Oheň noci vzplál, coby tisícero fontán
erupcí rozkoše.
Úpěl a vřel tuh mokřál, jsa žehem tvým zmítán,
muk vášně zakoušel.
Plameny lásky hltala lačnost bledých dnů,
co plamen to hlt.
Dál se ony valily z Tvého paláce snů,
milujíc svou smrt.

Ach jak sen žít!  Vždy ve svém zrodu, vždy ve svém skonu.
Momentem být!
Věčnou árií zrození se rozeznít
i pohřebních zvonů.
Zrakem se vesnít v hvězdný žár, jenž duši taví,
drtí na popel.
Kéž korábu vrak, co ztroskotal, a přec se plaví,
bych měl na povel.

Ano! Já moc Oceánu s mocí svou bych měřil,
jen ve věčnou Noc věřil
a mně hrudí dul by hlubinný žár té výhně –
dech euforie trýzně.

Básnílek
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alŠoVa JiHoČeSká Galerie
- záMecká JízDárna
18. 11. 2018 – 27. 1. 2019 
Jana Farmanová – Co zůstane? 

DŮM uMĚní
Náměstí Přemysl Otakata II. č. 38
29. 11. – 30. 12. 2018 
AFF Architekten 
– Ambiguous Form Finder
10. 01. – 10. 02. 2019 
Petr Veselý – Formáty

Galerie MariánSká
Pražská třída 1
1. 11. – 28. 12 2018 
Intersalon 2018
9. 10. 2018 – 6. 1. 2019 
Objevárium Minigolf

Galerie naHoŘe
Metropol, Senovážné nám. 2
28. 11. 2018 – 12. 1. 2019 
FOTO IUVENTARS – bienále 2018
16. 1. – 16. 2. 2019 
Výstava k 50. výročí upálení 
Jana Palacha

kino koTVa
Lidická 2110
7. 12. 2018 Dieter Berner – Egon Schiele
10. 12. 2018 Dorota Kobiela, 
Hugh Welchman – S Láskou Vincent
10. 12. 2018 Black Sabbath: 
Dick Carruthers – The End of The End

Galerie D9
Dukelská 9
13. 9. – 12. 10 2018 Jitka Petrášová 
– Vem si ještě okurku

vÝSTavY

Výběr nové a  zajímavé hudby, nedbající 
na mainstream a aktuální popularitu jed-
notlivých žánrů. Snažíme se ukázat muzi-
ku, která je venku krátkou dobu a zároveň 
přináší nové možnosti a způsoby.

Troyboi ft. healthy chill – ShoW oFF
Britský TroyBoi je považován za  jedno-
ho z  nejlepších trapových producentů 
na světě. Především pro svůj unikátní styl 
obsahující prvky orientální hudby a  zají-
mavé samply. A “SHOW OFF” z nového EP 
je důkazem toho, že londýnský producent 
stále umí překvapit. Celá písnička zní svě-
že, na  poslech je velice příjemná a  dodr-
žuje rytmické tempo. Třešničkou na dortu 
je přítomnost rappera Healthy Chill, který 
tomu dává ten správný šmrnc.

Ghostemane – Gatteka
Rapper Ghostemane je momentálně jistě 

jedním z  nejzajímavějších umělců, které 
nám může americká scéna nabídnout. 
Jednak pro jeho styl muziky, který je 
kombinací death metalu a  shadow rapu, 
a  jednak pro neskutečnou práci se svým 
hlasem, kdy má v malíku jeho každý tón. 
V  nejnovější písničce o  posedlosti slávou 
Gatteka (z  nového alba N/O/I/S/E) to vy-
padá, jak kdyby se na vokálu podílelo lidí 
několik, i když to tak vůbec není.

indigo & Nobodylisten – 4b0082 
I  česká R&B a  rapová scéna umí přijít se 
zajímavými kousky. Důkazem jest tahle 
písnička od mladého umělce Indiga, kte-
rou vydal společně s  producentem No-
bodyListen (Addict). Kombinace těchto 
dvou umělců se velice povedla, oba dva 
se navzájem krásně doplňují. Spojení čis-
tého hlasu Indiga, který zde zpívá o svém 
vnímání okolí, a  trapového beatu Nobo-
dyListen pracuje perfektně a my Vám tak 
můžeme tuto novinku jedině doporučit.

Stein27 – Predátor
Jeden z  vystupujících na  nedávno kona-
ném českobudějovickém Skoolrave vydal 
nový singl, ve kterém zmiňuje, jak probíhá 
romance s  ženou na  jednu noc. Idol dív-
čích srdcí, který je členem karlovarského 
labelu Sky Club Benelux, v  tomto songu 
líčí své negativní zážitky s  dívkami. Žán-
rově se písnička lehce podobá jinému 
českému rapperovi, PTK, ale je to taktéž 
tím, že tento žánr zde kromě těchto dvou 
prakticky nikdo nerozvíjí. Není proto divu, 

proč se tento původem brněnský rapper 
těší takové oblibě.

XXXTentacion – bad!
Jahseh Onfroy (jak se jmenoval pravým 
jménem XXXTentacion) sice tragicky ze-
mřel 18. června tohoto roku, avšak stejně 
jako tomu je u Lil Peepa, tak i  jeho nevy-
dané písničky vycházejí posmrtně. V  pří-
padě BAD jde však o písničku, která byla 
již v  květnu tohoto roku (když Tentacion 
ještě žil) plánovaná k vydání. V této sklad-
bě Tentacion popisuje svou snahu o získá-
ní lásky od  ženy a  komplimenty, kterými 
jí lichotí. Slovem „BAD“ je myšlena žena, 
která je v jeho očích „sexy“.

KhaNS –Silverboys 
Slovenské progresivní trio mladých ra-
pperů dobývá pomalu, ale jistě českou 
a  slovenskou hiphopovou scénu. Do  po-
vědomí českých posluchačů se začína-
jí dostávat čím dál více nejen proto, že 
jejich členem je Saul, který má za  sebou 
spolupráci např. se Sameyem z Haha crew 
(se kterým shodou okolností právě jedou 
tour), ale taktéž díky svým chytlavým 
textům a  stylovou podobností s  již zmi-
ňovanou Haha crew. Rozhodně stojí za to 
je sledovat, jak naznačují ve svém songu 
SilverBoys „myslím, že jsme NASA tým, 
vylétáme nad vesmír, jestli chceš, tak přijď 
a  ukážu ti, jak žijí 3 hvězdy“, tak ambice 
mají veliké.

Daniel Jež a Jan Vokoun
foto: Ghostemane

vdmS Playlist

Na  kocovinu? Jedině nanuk Míša. Žád-
ný jiný nanuk to být nesmí. Pomáhá jen 
Míša. A na světový mír? Přesně tři plzně 
denně. Tak zní některá poselství z nové 
knihy s  názvem Český ráj od  Jaroslava 
Rudiše, který se ale v novém díle dostá-
vá i k mnohem hlubším otázkám.
 Po  dlouhém pětiletém čekání nás 
Rudiš přivádí do zcela nového prostředí. 
Ocitáme se v  sauně se šestnácti muži. 
Pravidelně se schází a  potí svá těla. 
Na neobvyklém místě spolu tráví čas lé-
kař, hasič, bývalý hráč stolního tenisu či 
pojišťovák. 
 Ti všichni se potkávají v  sauně, od-
počívárně a  malém bazénku. My je 
v  průběhu jednoho roku poznáváme 
a nasloucháme jejich rozhovorům. Řeší 
hypochondrii, kvalitu guláše i milostné 
vztahy a smrt. Jejich diskuze se pak také 
často stáčí ke  světu, který se zdá být 
na míle vzdálený od místa, kde se právě 
nachází. Je jím svět ženský, jenž se více 
či méně dotýká snad každého z nich.
 Přestože v  knize mluví výhradně 
muži, objevují se v  ní i  ženy. Ty jsou 
schované ve vedlejší místnosti a neustá-
le se chichotají, což muže pochopitelně 
dráždí. Zároveň je ale láká nahlédnout 
do  prostor, odkud chichotání neustále 
zní. Rozhodnou se nakonec do vedlejší 
místnosti vejít?
 „Parta chlapů se schází ve staré sau-
ně za  městem. Potí svoje těla i  duše. 
Nemají jména, jen staré indiánské pře-
zdívky. Tady je nikdo neruší, tady se cítí 
svobodní a mohou být těmi, kým doo-
pravdy jsou. Radost a smutek mezi kap-
kami vody,“ představil své poslední dílo 
na svém twitterovém účtu sám Rudiš.
Na  první pohled jednoduchý příběh 
přináší mnohem hlubší analýzu toho, 
jací jako Češi či zcela obecně jako lidé 

jsme. Právě svou zdánlivou jednodu-
chostí a v některých situacích i složitostí 
příběh Českého ráje zaujme. Díky tomu 
je také kniha snadno stravitelná. Stačí 
si nastavit tempo a naladit se na  líčení 
všech účastníků pravidelného saunová-
ní.
 Na rozdíl od některých předchozích 
děl Jaroslava Rudiše, jako byl například 
Grandhotel, v příběhu neúčinkuje jedna 
dominantní postava. Jakýmsi výstupem 
je tak již zmíněný popis mnohem větší 
skupiny lidí. V  něm se čtenář mnohdy 
neubrání vlastnímu sebehodnocení. 
Právě díky většímu počtu postav po-
znáváme další částečnou novinku v au-
torově tvorbě, kterou je dialog, protože 
například Národní třídě dominoval mo-
nolog.   
 Přestože v knize vystupují především 
muži, pokud nepočítáme ženu, jež je ze 
sauny vyhání, nedá Český ráj rozhodně 
se označit za čtení jen pro muže. Nejen 
díky vedlejší tajné místnosti se totiž pří-
běh věnuje mužům i ženám zároveň.
 Rudiš po  dlouhém čekání nezkla-
mal a na trh uvedl další působivou pró-
zu, díky které si jeho tvorbu zcela jistě 
oblíbí zase o něco více čtenářů. Vtipné 
i  vážné vyprávění totiž působí tak pří-
jemně, jak jsme u jeho knih zvyklí. Svěd-
čí o  tom i  zájem čtenářů. Už na  konci 
října byl první náklad po dvou týdnech 
vyprodaný. Pokud jste si knihu nestačili 
koupit, není důvod smutnit. Dotisk na-
kladatelství naplánovalo již na listopad. 
K dispozici je i audiokniha v podání Pet-
ra Čtvrtníčka. A pokud vám snad knihu 
nadělí až Ježíšek, zkraťte si čekání v sau-
ně. A nezapomeňte – na kocovinu Míša 
a denně tři plzně. 

Jakub Bartoš
foto: rudis.cz

Rok v jedné sauně. To je Rudišův Český ráj

Filmová událost roku. Film Bohemian 
Rhapsody zobrazuje vzestup i  trable le-
gendární kapely Queen i jejího frontmana 
Freddieho Mercuryho. Okamžitě se stal 
oblíbeným snímkem a  diváci se za  ním 
do kin vracejí. Táhne ho ale hlavně hudba 
a precizní herci.
 „Byl jsi už na  těch Queenech? Musíš 
na to jít!“
 „No bylo to úžasný. Jakoby to byl 
opravdu Freddie.“
 „A  ten Live Aid na  konci, no to bylo 
něco.“
 Mezi filmovými fanoušky se podobná 
slova šíří od začátku listopadu. Do kin totiž 
vstoupil očekávaný životopisný film o  hu-
dební legendě Freddiem Mercurym a pro-
slulém uskupení kolem něj – kapele Queen.
Ztvárnit tak specifickou osobnost, kterou 
Mercury byl, se může zdát jako nadlidský 
úkol. Ne však pro Ramiho Maleka, díky 
jehož angažování se mohou filmaři pyš-
ně poplácat po ramenou. Slova o tom, že 
chvílemi na  plátně není zřejmé, zda jde 
o Maleka nebo Mercuryho na video zázna-
mu, jsou asi nadsazené. Nicméně sedm-
atřicetiletý herec působí až neuvěřitelně 
věrohodně. Do detailu si osvojil Mercury-
ho pohyby, grimasy a maskéři mu nasadili 
zuby tak typické pro Freddieho zjev.
 Nejde však pouze o  Maleka. I  další tři 
kapelníci jakoby z oka vypadli svým před-
obrazům. Joseph Mezzello (jako baskyta-
rista John Deacon), Ben Hardy (bubeník 
Roger Taylor) a Gwilym Lee (kytarista Brian 
May) utvořili společně s Malekem herecké 
kvarteto, které kdyby vytvořilo Queen Re-
vival, pravděpodobně by se originálu vizu-
álně podobalo nejvíce ze všech. Jevištní 
projev nastudovali perfektně. Důležité je, 
že postavy se nelíbily jen na pódiu, ale dr-
žely charaktery a autenticitu i mimo něj.
 Snímek Bryana Singera, který je na-

příklad autorem filmové série X-men, si 
zakládá (logicky) na  hudbě. Ta dělá z  ná-
vštěvy kina skutečný zážitek. Ve  spojení 
s  kamerou a  hereckými výkony hlavních 
protagonistů jsou koncertové scény past-
vou pro oči i uši. Klíčové je shlédnout film 
v kině nabízející systém prostorového zvu-
ku Dolby Atmos. Hlavně závěrečná scéna 
zachycující slavný koncert Live Aid na sta-
dionu ve Wembley zatáhne člověka jakoby 
do samotného davu. Díky kvalitě zvukové 
reprodukce původního vystoupení se 
chvílemi zdá, že se čas vrátil do roku 1985 
a  my si můžeme znovu užít kousky jako 
Bohemian Rhapsody, Radio Gaga nebo We 
Will Rock You naživo od samotného mistra 
Mercuryho.
 Úchvatné hudební pasáže prokláda-
jí scény, které přibližují Mercuryho život 
a  milostné vztahy, spory v  kapele nebo 
realitu hudebního průmyslu. Tady už Bo-
hemian Rhapsody tolik výjimečné není. 
Snad žádný životopisný film se nevyhne 
faktickým chybám v  historii kapely (a  že 
se také skalní fanoušci ozývají). Tady na-
víc filmaři v nehudebních pasážích vsadili 
na  ozkoušené vzorce, které nejsou tolik 

atypické. Právě zde jsou znatelné slabiny 
filmu a  viditelné sázky na  jistotu, které 
celkový dojem ruší. Nebo alespoň při zpět-
ném pohledu. První pocity utvoří právě 
hudební složka zakončená koncertem Live 
Aid, kde Rami Malek s knírem v bílém tíl-
ku zastrkaným v  riflích a  ikonickými Mer-
curyho pohyby hypnotizuje obecenstvo. 
Jaký paradox, že natáčení této scény bylo 
na programu zařazeno hned na první na-
táčecí den, kdy si Malek stoupl před kame-
ru jakožto hudební megastar poprvé.
 Začátky Mercuryho v kapele, vnitřní di-
lemata o sexuální orientaci i hudební drá-
ze, bohémský život plný cigaret, alkoholu 
a luxusních večírku i zjištění o nákaze AIDS. 
S tím vším se Malek popasoval. Byla to pro 
něj prozatím největší a nejspíše nejsložitěj-
ší herecká role. Snímek zbytečně nepitvá 
Freddieho postupné umírání a končí právě 
v tom nejlepším. Na vrcholu ve Wembley, 
které tehdy sledovaly dvě miliardy televiz-
ních diváků. Na vrcholu, na který fanoušci 
„queenů“ vzpomínají mnohem raději, než 
na Mercuryho nemoc a předčasnou smrt.

David Nebor
foto: csfd.cz

Psst! Slyšíte to taky? Jako by tu odně-
kud hrálo Kdepak ty ptáčku hnízdo máš.  
 Ano, i letos na Vánoce uvidíme Popel-
ku. Česká klasika, vysílaná Českou televizí 
poprvé na  Štědrý den roku 1974, i  letos 
donutí plno Husákových dětí říct „To není 
možný, ta pohádka je stará jako já. Hele 
koukej, mladej Trávníček!“
 Již téměř čtvrt století vytváří ČT každé 
Vánoce novou, štědrovečerní pohádku. 
Kdo bude naší milované Popelce na  te-
levizních obrazovkách konkurovat letos? 
Nejnadějněji na  nás z  televizního pro-
gramu kouká Bohdalka, která se objeví 
v pohádce Kouzelník Žito režiséra Zdeňka 
Zelenky. Ten má na svém kontě například 
Nesmrtelnou tetu, Rumplcimprcampra, 
Kouzla králů či Ducha nad zlato. K tomu se 
podílel na  scénářích několika úspěšných 
snímků, namátkou třeba Requiem pro pa-
nenku, Rebelové a Hlídač č.47.
 Během svátků se poté budeme moci 

podívat na premiérové pohádky O zakle-
tém králi a odvážném Martinovi a Vodníko-
va princezna, která bude opatřena titulky 
pro sluchově postižené. 
 Nechci nové pohádky nijak pomlou-
vat, většina z nich baví plno diváků každý 
rok. Zejména pohádky vysílané čtyřiadva-
cátého prosince se obvykle těší sledova-
nosti dosahující i  dvou miliónů. Musím 
však zmínit pohádku Šílená princezna, 
která v  roce 2016 nejen dle mého názo-
ru ukázala ostatním, jak se to dělat nemá. 
Pokud vám tahle pohádka unikla nebo už 
si nevzpomínáte, o co se jednalo, zklamu 
vás, sama si už nevzpomenu, o co v této 

pohádce vlastně šlo. Vím ale, že tam byla 
princezna Radost v obrovské zlaté paruce, 
která se svým zvláštním chováním snaži-
la udělat všechno proto, aby si nemusela 
vzít zlomyslného pirátského vůdce. Tak 
snad to bude letos lepší.
 Typický program, sestávající se z  do- 
poledních klasik a odpoledních novotin, 
které doplňují zahraniční komedie o San- 
ta Clausovi a  černobílé kulturní trháky 
na  dvojce, letos doplní i  poetický film 
Jana Svěráka Po strništi bos a oscarový La 
La Land. Právě ten mě osobně ve vánoč-
ním repertoáru příjemně překvapuje.
 Kdyby vás každoroční pohádky ne-
bavily, a  přesto jste měli pocit, že Váno-
ce jsou jen o  filmech, vyrazte do  kina. 
Program kinosálů najdete na  webových 
stránkách. 
 Hlavně šťastné a veselé.

Kristýna Jandová
foto: TV Nova

aDVenTní  kalenDáŘ  FilMŮ

Geniálně zahraný génius. Snímek bohemian rhapsody je hitem
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Slováci
Když jsem přijela do Brna, ze začátku jsem tam neměla vůbec žádné kamará-
dy, kromě bývalých spolužáků z gymplu, který ale studují nějaký inteligentní 
obor a nemají tolik času přemýšlet co s volným časem.  Na toto jsem si já 
čas pochopitelně našla, ale nějak jsem nebyla vyklidněná, takže jednou jsem 
celý týden sportovala (myslela jsem, že se přihlásím dokonce i na půl ma-
raton!) ...ehm ehm... a druhý týden jenom chodila do města a hledala si ka-
marády ve městě, jenže ono to nebylo tak jednoduchý se s někým seznámit, 
když jdete jen tak sama do města (většina normálních lidí chodí do hospody 
minimálně s jedním kamarádem, pokud zrovna nepotřebují napsat fejeton 
do novin)....  Ale pozor seznámila jsem se se Slovákem, víte, jak rozpráví po 
slovensky, to je tak sexy, šla jsem si s ním tedy sednout další den do kavárny, 
po 10 minutách rozhovoru jsem zjistila, že klukovi není 28, jak tvrdil předešlý 
večer v baru, ale 35, a po dalších 5 minutách: „Musím ti povedať eště niečo 
občas si dám kokain.“ A já jako velká holka jsem zůstala sedět a dělala, že 
to je normální, to přeci dělá každý pátý člověk... Jenže do toho mi zavolal 
kamarád a já ze srandy jsem si ho dala nahlas a z telefonu se ozve: „Tak co 
jak jsi dneska připravená na toho samce?“ Naštěstí byla tma, takže neviděl, 
jak jsem byla rudá, měla jsem chuť zvednout se a odejít, ale dopila jsem ze 
slušnosti pivo a šla hezky domů.

 Natálie Ledajaksová

P.S. od pana Slováka jsem dlouho neměla žádnou zprávu, jenom nedávno 
mi přišla SMSka, v půl třetí ráno, či niesom vo mestě.
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Činoherní drama Elity mělo v Jihočeském 
divadle premiéru 26. října. Napsal ji reži-
sér Jiří Havelka a při tvorbě vycházel z ar-
chivních materiálů Ústavu pro studium 
totalitních režimů. Příběh dokumentuje 
dobu socialismu, především pracovní 
život elitních agentů StB, kteří si užívali 
své postavení a moc nad lidmi. Ba co víc 
– oni si to užívají i  dnes. Jakožto vzorní 
estébáci se představili Jan Dvořák, Tomáš 
Drápela, Pavel Oubram a další.
 Děj se odehrává v různých interiérech, 
takže se na  jevišti vystřídá kromě kulis 
i  spousta dobového nábytku. Kde se vy-
rábí takové rekvizity? Asi všichni tušíme, 
že sektorový nábytek, umakartové židle 
a polstrované sedačky smutných barev se 
nevyrábí, ale schovává, kdyby náhodou 
zase přišly do módy. Nám, kteří komuni-
smus nepamatujeme, čím dál tím víc nos-
talgicky připomínají naše dětství a prázd-
niny u babičky a dědy. Avšak nejen tuto 
minulost bychom si měli připomínat.
 Co si z  toho tedy my, neznalí doby, 
odneseme, když nepočítám překoná-
vání slovenské jazykové bariéry (ve  hře 
někteří herci opravdu mluví slovensky) 
nebo to, že se v té době schůzka očividně 
nemohla konat bez chlebíčku, koňáčku, 
kafíčka a  cigaretky? Minimálně bychom 

měli zbystřit svou kritickou mysl a ptát se, 
kdo byl komunistou z přesvědčení a kdo 
nejspíš z donucení, a zejména jak se staví 
ke  své pozici dnes. Lituje toho, nebo se 
snaží svou minulost utopit? Užívá si de-
mokracii, nebo ji spíš zneužívá? Autor 
dramatu neskrývá, že hlavním terčem 
kritiky je Andrej Babiš (velmi přesvědčivě 
ho ztvárnil Tomáš Kobr). 

 Archivářka (Natália Drabiščáková) 
ke konci hry říká větu hodnou zamyšlení: 
„Nejhorší na socialismu nebyli mrtví, ale 
vymazání svědomí a  vymazání hranice 
mezi dobrem a  zlem.“ V  činohře dobro 
a zlo rozhodně poznáme, ale dokážeme 
je od sebe odlišit i v životě?

Martina Mašková 
foto: Alexandr Hudeček

V  zimě, kdy na  Sokolák nikdo necho-
dí, Majáles je teprve v procesu příprav 
a nám nezbývá než drkotat zuby u pun-
če na  náměstí, se naštěstí objevuje 
nový druh zábavy – maturáky. Každý 
se těší na  večer, který zpravidla začí-
ná zdánlivě dobrým nápadem: „Jdem 
na panáka,“ a pokračuje horšími – třeba 
větou „Jdem se vyfotit.“ (po  sérii usku-
tečňování nápadu číslo jedna). I  když 
to pro všechny zúčastněné, pro některé 
tedy až potom, co se dostanou z koco-
viny, bývá jen další hezký večer, pouze 
maturanti ví, co všechno této párty 
předcházelo. 
 Prvním krokem bývá zamluvení 
termínu. Tady se nabízí dvě možnosti – 
buď jste šťastlivci z osmiletých gymplů 
a povede se vám urvat pátek, nebo jste 
z toho zbytku, co se spokojí se čtvrtkem 
(který ale také neznamená úplně špat-
ný konec). 
 Neméně důležitý a obyčejně mno-
hem složitější bývá výběr tématu. Ka-
ždý ze třídy má totiž většinou jasnou 
představu a scénář. Jenže lidé jsou růz-

ní, což platí i pro jejich představy a scé-
náře. 
 Po  mnoha a  mnoha prodebatova-
ných přestávkách a  konečně i  výběru 
tématu, proti kterému se ozve nejméně 
lidí, následuje další práce. V  této chvíli 
klasicky už máte zařízeného moderá-
tora a kapelu, usilovně dřete na matu-
ritním videu a  potichu doufáte, že se 
toho tolik očekávaného večera vůbec 
dočkáte. Začínáte se taky starat o  to, 
abyste se předvedli na  předtančení, 
vaše skleničky nerozbila ani dvacka 
od  vískajícího dědečka, který chce své 
vnouče jaksepatří ocenit a nepodcenili 
půlnoční překvapení s  tím, že všichni 
budou příliš opilí na nějaká očekávání.
 Zkrátka organizace maturáku není 
jen tak. Stejně ale přes všechna unave-
ná hlasování a dohady nad tím jedním 
večerem pořád zůstává lákavější (aspoň 
pro nás holky) řešit maturitní šaty místo 
maturitních otázek. 
 Takže i když vám po bezpočtu ho-
din příprav nakonec zbyde jen malé 
množství hezkých a  velké množství 

trapných fotek (a zážitků taktéž), máte 
jistotu, že právě proto (rozumějte – pro 
ty hezké zážitky) ten maturák rozhodně 
stál za to! 

Natali Hoffmannová

Vybírání popelnic si většina lidí spo-
jí s  bezdomovci, jídlem z  popelnic se 
však neživí pouze oni, v poslední době 
zaznamenal, zejména mezi mladší ge-
nerací, obrovský rozmach takzvaný du-
mpsterdiving. Jakožto člověku napros-
to odmítajícímu nesmyslné plýtvání 
mi to nedalo, abych si o  této činnosti, 
v Česku často označované jako „kontě-
ní“, nezjistila něco víc. Podle organizace 
Zachraň jídlo, která aktivně vystupuje 
proti plýtvání potravinami, se třetina 
všeho vyprodukovaného jídla na světě 
vyhodí nebo znehodnotí a  tržní cena 
potravin, které se na světě za rok vyho-
dí, odpovídá HDP Švýcarska. Potraviny, 
které často ve zcela nezávadném stavu 
skončí v  kontejnerech za  obchody si 
pak dumpsterdiveři chodí lovit a  do-
káží z tohoto jídla z popelnic vykouzlit 
hotové hody. 
Šokovaná těmito statistikami jsem se 
následně sešla s  jedním zkušeným bu-
dějickým „kontičem“, který zábavným 
způsobem líčil jeho zkušenosti. Překva-
pivé je, že v  zahraničí jsou kontejnery 
dostupné mnohem snáz než v  naší 
zemi, v  celých Českých Budějovicích 
najdeme dle jeho slov pouze jeden ob-

chod, za  kterým se dají vylovit nějaké 
„lahůdky“. Dozvídám se, že když jede 
s kamarády na výlet, zásadně žádné jíd-
lo nekupují a živí se jen tím, na co ces-
tou narazí mezi odpadky a  nejzábav-

nější na tom je, že člověk potom jí věci, 
které by si normálně nekoupil. Např. jíd-
la jako sushi nebo lanýže ochutnal náš 
dumpsterdiver až na  svých výpravách 
do kontejneru. Za asi největší vylovený 
úspěch považuje „lososový rolky dob-
rý jak svině“. Vysvětluje, že napínavé 
na tomto způsobu obživy je, že člověk 
nikdy neví, co bude o víkendu jíst a do-
dává, že je to v podstatě jeho koníček. 
Na moji otázku, kde se dá v Budějcích 
kontit, mi radí, že pokud má člověk 
dlouhý ruce, dá se najít dobrý pečivo 
za mřížemi za Mercury. Za zmínku také 
stojí, že podle něj asi nejvíc jídla vyha-
zuje Billa, za kterou se často dají sehnat 
opravdu luxusní dobroty.
A  na  závěr snad už jen moje osobní 
zkušenost s dumpsterdivingem – když 
jsem nedávno šla kolem kontejneru 
u  hospůdky Pod úrovní, vykouknul 
na mě houpací kůň tak zachovalý, že mi 
to nedalo a  odnesla jsem si ho domů. 
Hezkého hnědáka jsem darovala azylo-
vému domu s dobrým pocitem, že jsem 
zachránila hračku, která ještě může 
udělat radost spoustě dětí.

Lydie Rosenkrancová
grafika: Alžběta Kalná

Elity v tom umí chodit za každého režimu

maturák? To není jen tak!

KalENdář maTuráKů
23. 11. – 4. A Gymnázium Česká
28. 11. – 4. S GoN 
8. 12.  – 8. E Gymnázium Česká
15. 12. – 4. B GymJi
4. 1.  – 4. R ČAG
5. 1.  – 8. E Gymji
11. 1.  – 8. A BiGy
16. 1.  – 8.B BiGy
18. 1.  – 8.E GJvJ
24. 1.  – 4.A GJvJ
25. 1. – oktáva a 4.R ČRG
1. 2.  – oktáva ČAG
8. 2.  – 4. c BiGy
14. 2.  – 4. B GJvJ
21. 2.  – 6. E BiGy
7. 3.  – 7. N BiGy

Dumpsterdiving 

– vybírání kontejnerů jako životní styl

Tým amerického fotbalu s názvem budweis Hellboys funguje v Českých bu-
dějovicích již od podzimu roku 2007 a je prvním v jižních Čechách. V loňském 
roce se junioři poprvé zúčastnili Druhé juniorské ligy, probojovali se do finále 
a následně získali první místo. letošní druhé si odvezli z listopadového finá-
le první juniorské ligy v praze. Vít bezecný, osmnáctiletý student Gymnázia 
Jana Valeriána Jirsíka, je členem od roku 2016. Hraje na pozici quarterbacka, 
a zároveň je i kapitánem týmu.

Jak jsi se tehdy dozvěděl o Hellboys? 
Vyprávěl mi o tom kamarád. Americký fotbal je hodně zajímavý a netradiční sport. 
Zaujal nás, tak jsme ho začali sledovat a později vstoupili do týmu.
Co obnáší být kapitánem týmu? 
Je to velká zodpovědnost, musíš jít do všeho naplno, aby se kluci snažili. Když hra-
ješ dobře, pravděpodobně budou hrát taky tak. Zároveň je musíš umět pokárat 
i  pochválit. Udržovat nadšení pro hru. Taky musíš domlouvat tréninky s  trenéry, 
kdy budou a tak podobně.
Byly pro tebe první tréninky fyzicky náročné?
Náročné to bylo zezačátku, pak už jsem chytil tempo a šlo to. Rozhodně to není 
sport pro ořezávátka. Je fyzicky i psychicky náročný. Občas se přihodí i nějaké to 
zranění.
Kdy nabíráte nové členy?
Nábory jsou momentálně formou takzvaných otevřených tréninků. Kdo se k nám 
chce přidat, může přijít každou neděli od osmnácti hodin do Sokolovny. S sebou 
by měl mít sportovní oblečení a sálovky.
“V Americe žijí fotbalem každý den”
I osmnáctiletý Lukáš Kořínek navštěvuje třetí ročník Gymnázia J. V. Jirsíka. Loňský 
rok hrál ve Spojených státech Amerických za středoškolský tým Hollis Brookline 
Cavaliers.
Jak jsi se do Cavaliers dostal? Bylo obtížné začlenit se?
Tým je součástí střední školy, kterou jsem navštěvoval, takže stačilo se jen přihlásit. 
Nejprve byli hráči uzavření, ale jakmile nás jejich kapitán představil, začali se se 
mnou bavit a ptát na různé otázky. Bylo to super.
Lukáši, jelikož jsi měl možnost hrát i v Americe, můžeš porovnat oba týmy. Jaký 
je mezi nimi největší rozdíl?
V Americe nás bylo v týmu mnohem víc. Tady nás je kolem šestnácti, tam zhru-
ba padesát. Měli jsme lepší zázemí, trenéři se nám mohli věnovat každý den vždy 
po škole a většina kluků tam hrála od svých čtyř až pěti let.
Je v americkém týmu jiná nálada mezi hráči?
Atmosféra je v obou týmech super. V Americe tím žili všichni každý den. Tady to 
zase tak moc většina hráčů neprožívá, ale i tak jsou zápasy s Hellboys vyhecované.

Andrea Matejić
foto: Marek Prášil

amEricKÝ FoTbal 
v Českých budějovicích i uSa 
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scénář a kresba:  Alžběta Kalná

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

To sa mi veľmi páčilo. Asi tak vypadá 
mluva všech Čechů, kteří se zúčastnili 
akce MEET-THE-EU od  organizace EU-
TIS. Asi tři čtvrtiny zúčastněných byli 
studenti ze Slovenska. MEE-THE-EU se 
odehrálo ve  Sluňákově, centru ekolo-
gických aktivit nedaleko Olomouce.  
 O co se jednalo? 
 Simulované jednání evropských in-
stitucí. Zní to vážně nepřátelsky, avšak 
opak je pravdou. V ecofriendly budově, 
která vypadá jako příručka pro recykla-
ci, pro nás byl připraven nabušený tří-
denní program. Ten nám měl neformál-
ními vzdělávacími metodami přiblížit 
evropskou integraci, zavést nás do dis-
kuzí o  výhodách a  nevýhodách Ev-
ropské Unie či ukázat město Olomouc 
z trochu jiného úhlu pohledu. Poslední 

den byl pak zakončen simulací jednání 
Rady EU. 
 „Je těžké mluvit k lidem na chodní-
ku ze čtvrtého patra,“ pověděl nám při 
dalším bodu programu místopředseda 
STAN Radim Sršeň při velmi přátelské 
diskuzi. Skrze onu se snažil objasnit, 
proč se řemeslu zvanému politika ne-
může učit úplně každý. I když to tak teď 
na české scéně vypadá. Diskuzi zakon-
čil Sršeň krásnými slovy: „Vy teď jako 
mladí máte mnoho příležitostí, využijte 
jich, ať z nich později můžete čerpat.“
 A  co ti Slováci? Jsou to doopravdy 
naši bratři a já v nich našla i skvělé přá-
tele. Za to budu organizaci EUTIS vděč-
ná ze všeho nejvíce. 

Adéla Hodianková 
foto: Michael Murad 

iný kraj, iný mrav 

Psaní o  politice má jednu nespornou 
výhodu: člověk těžko ztratí nit a nesta-
ne se, že se nemůže chytnout žádného 
tématu či kauzy. Alespoň v naší repub-
lice to stále platí, jelikož nabídka již 
nějaký ten pátek převyšuje poptávku. 
Tímto děkuji za  nahrávku serveru Se-
znamzpravy.cz a  pojďme si krátce shr-
nout čerstvou kauzu ohledně nálezu 
syna AB.
 Sotva stěží si lze představit, že 
v právním státě 21. století je vůbec něco 
takového možné, neboť nedávno vy-
puštěná reportáž dvojice investigativ-
ních novinářů Slonkové a  Kubíka spíše 
připomíná velmi děsivý scénář mafi-
ánského thrilleru z  toho nejhlubšího 
podsvětí. A  mohu vás ujistit, že jste se 
opravdu neocitli ve  filmovém okénku 
(recenze nejnovějších snímků totiž na-
leznete na jiné stránce). Zatím ne zcela 
důkazy podložená kauza doslova hýbe 
nejen českou politikou. Nutno podotk-
nout, že se doposud jedná o pouhý ře-
tězec spekulací, které na druhou stranu 
do sebe podezřele logicky zapadají.
 Hlavním protagonistou této událos-
ti není překvapivě Andrej Babiš samot-
ný, ale jeho stejnojmenný potomek. 
Ano, rodiče si člověk nevybírá, a pokud 
alespoň některý ze střípků celé kauzy je 
pravdivý, může syn svému otci poděko-
vat za  významný podíl na  popularitě. 
Objevilo se totiž podezření, že AB ju-
nior, jakožto jeden z hlavních protago-
nistů kauzy Čapí hnízdo, byl namočen 
do  poměrně nepříjemné situace týka-
jící se dotačních podvodů v souvislosti 
s touto ekofarmou. Zapátráme-li krátce 
v  paměti, pravděpodobně se nám vy-
baví onen moment, kdy si nynější pre-
miér AB potřeboval „ulejt“ část majetku 
na své děti. Na ty dvě děti, jejichž zdra-
votním stavem se velmi často a rád AB 
senior zaštiťuje.
 Zatím v  podstatě nic překvapivé-
ho, až do  chvíle kdy na  scénu přichází 

novinářské duo s  poměrně znepo-
kojujícími informacemi. Andrej Babiš 
junior byl totiž nalezen a  s  ním i  další 
část střípku kauzy dotačních podvodů 
českého předsedy vlády, jelikož právě 
junior je klíčem k  rozšifrování celého 
případu. Ten byl po  několika měsících 
usilovného pátrání spatřen až ve  Švý-
carsku, kam se přesunul po  nuceném 
pobytu na ukrajinském Krymu (jen tak 
mimochodem, to je ten poloostrov, co 
si Rusové museli přivlastnit vojenskou 
silou, aby dokázali, že jim patří). AB 
mladší se novinářům svěřil, že ve chvíli, 
kdy jeho ockovi začalo celkem solidně 
téct do bot, dostal na výběr – buď bude 
uklizen do  ústavu a  nebo se zúčastní 
zcela nenuceného pobytu na  ruském 
území mimo dosah evropských bez-
pečnostních složek, kam ho taky údaj-
ně deportoval jakýsi Petr Protopopov 
– moskevský rodák a  manžel psychi-
atričky a  kandidátky za  ANO Dity Pro-
topopové. Celý případ je také zajímavý 
tím, že celou dobu se o synu AB mluví 
jako o  psychicky labilním člověku (pro 
sichr ještě pojištěno injekcemi, které 
mu údajně byly nuceně podávány), což 
je celkem kuriózní informace vzhledem 
k  tomu, že se junior ještě donedávna 
živil jako pilot a  psychicky labilní začal 
být až ve chvíli, když na něj byl přepsán 
premiérův majetek, aby následně ne-
mohl vypovídat. Podobně to tak má 
i  dcera AB seniora Adriana Bobeková, 
tentokrát s  bipolární poruchou, kterou 
se snažil premiér neznalým přiblížit jako 
onemocnění, kterým byl postižen skla-
datel Karel Svoboda, za  což mimo jiné 
dostal slovně nafackováno od  Svobo-
dova syna, jelikož se jedná opět o lživou 
informaci, což ve  spojení s  premiérem 
vlastně není vůbec překvapující, jelikož 
bez lži by Babiš sotva postavil svou (ne-
jen) politickou kariéru.
 A  to všechno začalo být teprve 
zajímavé až v  momentě, kdy byla re-

portáž vypuštěna na  veřejnost, jelikož 
začala pomalu explodovat jako dobře 
načasovaná rozbuška. Prchalův PR tým 
s  doutnákem u  zadku prodělal patrně 
další probdělou noc, kdy se snažil po-
chopitelně nepříjemnou situaci uvádět 
na pravou míru pomocí falešných face-
bookových profilů, poněvadž premiér 
na sociálních sítích dostal celkem solid-
ní kotel od  svých odpůrců a  jeho 30% 
elektorát se ho prakticky nezastal. Pre-
miér mezitím trávil svůj čas na  konfe-
renci v Palermu (což je mimo jiné ironií 
osudu, jelikož se zrovna ocitl mezi sobě 
rovnými kmotry ve  vyhlášeném městě 
zločinu), kde se zmohl akorát tak na vel-
mi chabé předhazování jak jinak než za-
vádějících potažmo lživých informací.
 Rozhodně nelze ani očekávat, že 
AB po všech těchto událostech s poko-
rou složí účty a zmizí z veřejného dění. 
Akorát se nám zase o nějaký ten krůček 
posunuly hranice nemožného. Zásadní 
úlohu v  tuto chvíli bude hrát opozice, 
která na vládu vyvíjí konstantní tlak, ze-
jména po  výsledku komunálních a  se-
nátních voleb.
 Stejně je mi ale vlastně nejvíce líto 
jeho potomků a  zejména rodičů těch 
skutečně nemocných dětí, na  které se 
AB dovolává. Představa, že otec vědo-
mě mlží o  zdravotním stavu jeho po-
tomků z  důvodů finančního a  mocen-
ského zájmu, ještě navíc v případě, když 
na jejich zdraví křivě přísahá, je více než 
děsivá. Jo, holt kdo s  čím zachází, tím 
také schází. Nezbývá než panu premi-
érovi popřát, aby se stejným úsměvem 
a „čistým svědomím“ nadále v klidu usí-
nal.

Daniel Podroužek

názory jsou osobním 
postojem autora 
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„Nic je nezajímá, klidně by vyměnili 
svou svobodu za koblihy,“ slýchávám 
snad až příliš často a přitakávám, když 
vidím, jak preferencemi ANO neza-
mávaly ani poslední kauzy. Jenže pak 
si vzpomenu na úplně jiný obraz: 17. 
listopad, Praha, Albertov, Národní tří-
da, Národní divadlo a předávání Ceny 
Paměti národa, Letná a  výstava Pod 
Stalinem… Nebo třeba Budějovice, 
Jihočeské divadlo a aktuální hra Elity, 
při níž tuhne krev v žilách… A vidím 
samé aktivní, otevřené lidi, kteří do-
sud nepostavili Maslowovu pyrami-
du lidských potřeb na  špičku. A  tak 
si v čase adventním, který je jak zro-
zený pro podobná rozjímání, říkám: 
vždyť to s námi není zdaleka tak zlé. 
A proto děkuji všem lidem dobré vůle 
za krásný vánoční dárek.

Martin Volný

Participace… Každý ji vnímá jinak. Někdo 
jako aktivní občanské vystupování, někdo 
ji projevuje z tepla domova sdílením zpra-
vodajských článků pochybného původu. 
Někdo ji vidí, jako nadávání na  zkorum-
pované politiky a někdo ji ke svému živo-
tu nepotřebuje vůbec. Participace má pro 
každého jiný význam, tím pádem i formu. 
 Skvělý náhled na jednu ze základních 
občanských participací přináší úvodní slo-
vo zástupce šéfredaktora Respektu, Petra 
Třešňáka. „Čistě statisticky nemá hlas je-
dince žádnou váhu, volby dopadnou úpl-
ně stejně. A  právě kvůli takovému pocitu 
část společnosti k urnám nechodí. Součas-
ně ale platí, že každý z těch, kdo nepřijdou, 
nakonec rozhodne o výsledku.“ 1

 Je až překvapující, pro jak velkou vět-
šinu občanů je tato myšlenka chlácholi-
vá a  uspokojivá. Hned polovina občanů 
si touto teorií omlouvá svou neaktivitu 
a  k  volbám nechodí. Ani experti se ani 
neshodují, kdo za politickou aktivitu nese 
zodpovědnost. Rodiče rádi hází chybu 
na  školství, školství se ale ohrazuje. Po-
dle nich má mnohem větší sílu než ško-
la nebo kamarádi právě rodina a  zájem, 
který rodinný kruh vytváří. Předpokládá 
se tedy, že pokud rodiče chodí k volbám, 
bude dítě volbám chodit také. Otázka 
o  něco zajímavější by bezpochyby byla, 
jak moc sdílí děti po rodičích i preference. 
 Bez pochyby příjemným faktem ale 

zůstává, že výše zmiňovaná občanská an-
gažovanost mladých roste. Právě ta byla 
v  posledních dnech často skloňována 
s  připomínkou 17. listopadu. Pád komu-
nistického režimu v roce 1989 a drastický 
útok na  studenty v  roce 1939 jsou bez 
pochyby velkými tématy dodnes. Tenkrát 
šlo o hodně. Někdy až o život. Máme pro-
to štěstí, že my, mladá generace, můžeme 
využívat svobody, kterou nám studenti 
17. listopadu 1989 vybojovali. 
 Ale i v dnešní době jde o hodně. Svo-
bodu, která nám byla dána si musíme 
chránit. Některé strany totiž trendu „leni-
vosti“ občanů s  libostí využívají. „Nechte 
to na nás“ nebo „My to za Vás vyřešíme“. 
K uspokojení dojde na obou stranách. Po-
litici získají vytouženou moc a lidé pocit, 
že za ně elity vyřeší problémy, kterým oni 
sami nerozumí. Jejich participace a kont-
rola politiků zde končí. A politici ví, že jim 
projde takřka všechno a  proto se jejich 
snažení omezuje na dobu těsně po a před 
volbami. 
 Světlou chvilkou v letošním roce byly 
květnové protesty proti vládě Andreje Ba-
biše, která se opírá o podporu komunistů. 
Vzpomínka na  nedávnou minulost nebo 
nechuť z aktuální situace vyhnali do ulic 
tisíce lidí. Letošního17. listopadu tomu 
nebylo jinak. Nedávná aféra premiéra, 
podle které měl svého syna zatáhnout 
na Krym, aby jako důležitý svědek v kauze 

Čapí hnízdo nemohl vypovídat, je beze-
sporu strašná. Reakcí občanů byly tisícové 
demonstrace a  protesty, které do  dneš-
ních dní neutichají. Je obdivuhodné, že 
lidé, kteří po dlouhých hodinách na Vác-
lavském náměstí slyší z  úst ministra Ba-
biše slova „Já nikdy neodstoupím, nikdy. 
Ať si to všichni zapamatují“, nezlenivěli 
a protestují dál. Ale jak řekl první česko-
slovenský prezident - „Člověk mnoho vy-
drží, má-li cíl.“ 2 
 Jako jednu z nejviditelnějších občan-
ských participacích můžeme bezespo-
ru považovat politickou angažovanost. 
Nemusí to být nutně jen ta celostátní, 
ale i  ta komunální. Někteří politiku stále 
vnímají, jako něco špinavého. Ti, kteří se 
jí nechají „pošpiní“, bývají odsuzování celý 
život. Pro občany je politika jistě nesym-
patická i kvůli penězům, které se v ní točí. 
Nedávno byl ve  sněmovně projednáván 
návrh na  zvýšení platů poslanců. Situa-
ce rozhodně nemá jednoduché řešení. 
Na  jedné stráně stojí názor, který mluví 
o zvýšení atraktivnosti těchto pracovních 
pozic a  tím pádem zvýšení zájmu o  tyto 
pozice i u lidí, pro které je jinak tento post 
značně finančně podceněn ve  srovná-
ní s  jejich kompetencemi. Bez pochyby 
musíme přiznat, že 200 lidí, v zemi, kteří 
rozhodují. Přijetí zákonů v  zemi by měli 
být placeni tak, aby svou práci vníma-
li jako dostatečný závazek a  povinnost. 
Na straně druhé se politika ukazuje jako 
služba lidem, kterou politik dělá, protože 
chce lidem sloužit a konat dobro. Peníze 
v tomto případě měli být druhořadé. Ten-
to názor potvrzuje jeden z  nejslavnější 
českých novinářů Jindřich Šídlo. Na svém 
Twitteru se vyjádřil – „Do politiky by měli 
vstupovat jen lidi, co nechtějí brát žádný 
plat a pokud možno si za to, že byli zvole-
ni, ještě něco připlácet.“3

 Ať už je participace každého z  nás 
jaké chce, jedno mějme společné. Tvořme 
společnost kolem nás příjemnou. Proto-
že v  příjemné společnosti je prostor pro 
dobré věci. A ty někdy v našich životech 
bezesporu chybí. 

Sára Lučanová
vítězná práce soutěže 100 dobrých skutků 
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