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Drazí čtenáři,
pomalu se blíží jedno ze studentsky  nejnapínavějších období roku. Mezitím, co se únor 
a březen nese v duchu podávání přihlášek na střední či na vysoké školy, v dubnu a květnu 
mnohé z nás čekají maturity. 
 Pokud hledáte motivaci pro boj s prokrastinací, určitě si přečtěte článek o TEDxBudweis. 
V tomto čísle jsme ale inspirativními články nešetřili, takže se můžete mimo jiné pustit na-
příklad do rozhovoru s fotografem Petrem Kubátem, jehož fotografie se těší velkému úspě-
chu i  v  zahraničí, s  mladou básnířkou Anežkou Zemenovou nebo se začínající kapelou  
The Funkers. Pokud byste si však raději přečetli, co se děje kolem, najdete na  našich 
stránkách i  informace o  plánovaných změnách na  Mariánském náměstí nebo o  projektu  
 Postbellum.
  Závěrem bych Vám v souvislosti s tím, co nás čeká, chtěla popřát šťastnou ruku při ta-
hání otázek i volbě škol a hlavně úspěch ve všem, do čeho se pustíte.

Jitka Řehořová, šéfredaktorka 
foto: Anežka Dudáčková 

TEdxBudweis 2019
Většina z vás už asi nějaké to TEDx moti-
vační video viděla. Teď si ale představte, 
že můžete zažít TEDx video na živo! Už 
v sobotu 2. 3. se totiž odehraje 4. ročník 
TEDxBudweis v Aule Jihočeské univerzi-
ty (Bobík). Letos bude všechny takzvané 
„talky“ propojovat téma Labyrint světa 
a ráj srdce.
 TEDxBudweis organizuje tým býva-
lých Majálesáků, kteří chtějí do Českých 
Budějovic přinášet nová a  nevšední 
témata. Je to setkání zvídavých a aktiv-
ních lidí, kde pod heslem Ideas worth 
spreading vystupují inspirativní řečníci.
 Krásné je na  tom celém to, že se 
na  jednom pódiu potkávají velké ka-
pacity a  známé osobnosti s  lidmi, kteří 
(s  trochou nadsázky) povídají o  tom, 
nad čím přemýšlejí, když jdou ráno pro  
rohlíky.
 V  minulých letech na TEDxBudweis 

vystoupil například Zdeněk Chmel, mla-
dý budějovický architekt, který před-
stavil vizi pro naše město. Že se TEDx 
dotýká širokého spektra témat dokázala 
zase Alena Vlachová, která zachraňuje 
děti, jež se ocitly v exekuci. Na minulém 
ročníku mluvil i Vítek Ježek, na jehož Re-
kolech jezdíš možná i ty.
 No, ale teď k tomu, na co se můžeš 
těšit letos. Představí se ti hned osm 
řečníků! Jedním z  hlavních lákadel je 
talk Boba Kartouse, který sám sebe po-
pisuje jako profesionálního provoka-
téra veřejné diskuse v  oblasti vážných 
společenských otázek. Pro představu 
si můžeš pustit jeho talk v  DVTV, kde 
mluví o  společenské propasti, kterou 
vytváří gymnázia. Dále na TEDxBudweis 
vystoupí třeba Petr Marek, který se 
v  současnosti snaží vymyslet, jak by 
se umělá inteligence mohla sama učit 

mluvením s lidmi. Pokud máš vytříbený 
čich, nepřehlédni talk Kateřiny Meleno-
vé o funkcích vůní v architektuře. Už teď 
vidíte, že vás toho čeká opravdu hodně, 
a to jsme nevyjmenovali ani většinu le-
tošních řečníků.
 Nemusíte se ale bát, že byste celé 
odpoledne tiše proseděli v  sále. Bude 
čas o  probíraných tématech debatovat 
jak během akce, tak i  na  následné af-
terparty ve Studentském klubu Kampa, 
nebo si můžete užít doprovodného pro-
gramu přímo v místě konání akce.
 Staň se součástí TEDxBudweis už 
v sobotu 2. 3. od 16:00 v Aule Jihočeské 
univerzity (Bobík). Lístky zakoupíš buď 
online za  plnou cenu, nebo na  prodej-
ních místech CB systému se studentskou 
slevou. Sleduj událost TEDxBudweis 
2019, kde se dozvíš vše potřebné!

Karolína Krupauerová

Rok se s rokem opět sešel a červené kapičky pomalu ukapávají z dobrosrdečných 
přesýpacích hodin. Ano, Studentské krvebraní je opět tady. Stejně jako v předcho-
zích letech, i letos si začátek Krvebraní podal ruku se svátkem všech zamilovaných 
a poskytl jim onu nádhernou příležitost oslavit tento růžový den na Transfúzním 
oddělení v Českých Budějovicích. Zní to lehce morbidně, ale ne každá jehla vede 
ke špatným věcem.  
 Studentské krvebraní. I  z  názvu by se dalo lehce pochopit, o  co jde. Jedná 
se zkrátka o  akci, kterou si pod křídla vzali studenti z  Budějovického Majálesu 
ve spolupráci s Českým červeným křížem a s Českobudějovickou nemocnicí. Jed-
ná se o tři měsíce v roce (od února do května), kdy mohou jak studenti, tak i ostat-
ní dospělí navštívit Transfúzní oddělení v ulici L. B. Schneidera a darovat kus ze 
sebe – svou krev. Tato krev bude jako každá jiná, která byla kdy darována, použita 
k záchraně životů. 
 A darovat může téměř každý! Stačí, aby ti bylo více než 18 let, vážil(a) jsi více 
než 50 kilogramů a abys v posledních 14 dnech neležel(a) doma s chřipkou či ji-
ným onemocněním. Odměnou za tvou statečnost a dobrosrdečnost ti bude skvě-
lý pocit, dobrá sváča, omluvenka na celý den ze školy a po slosování všech našich 
dárců a  dárkyň na  konci května možná i nějaké ty pěkné ceny. Na Transfúzním 
oddělení jen musíš vyplnit papír, kterým prohlásíš, že jdeš darovat právě se Stu-
dentským krvebraním.
 Půl litrem své krve, která se ti zase rychle obnoví, můžeš někomu doopravdy 
pomoci a třeba i zachránit život. Bude tě to stát jen malinké píchnutí a trošku vol-
ného času. Pokud by tě zajímalo více, navštiv facebookové stránky Studentského 
krvebraní, či webové stránky Trasfúzního oddělení. A my se na Tebe budeme těšit! 

text: Adéla Hodianková, foto: Jakub Zeman

(Ne)jen Studentské krvebraní
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V  Českých Budějovicích už existovala 
základní a  mateřská škola waldorfská, 
přesto ministerstvo školství nechtělo 
povolit otevření waldorfského lycea. Ani 
bývalý výbor školství Jihočeského kraje 
nebyl této myšlence nakloněn. To se ale 
změnilo s  novým složením vedení kraje. 
Zástupci tohoto orgánu nechápali, proč 
je ministerstvo proti. Ministerstvo školství 
argumentovalo tím, že tento styl výuky 
není v  souladu s  dlouhodobým progra-
mem školství Jihočeského kraje. Bylo 
tedy potřeba, aby se Jihočeský kraj, např. 
školský výbor, obrátil na  ministerstvo 
a opakovaně naléhal, což se také stalo. Ly-
ceum se nakonec podařilo otevřít díky ar-
gumentu, že alternativa není potřeba jen 
v umění, ale i ve školství, jak tvrdil Pavel 
Klíma, předseda školského výboru Jiho-
českého kraje a ředitel školy v Malšicích. 
 Otevření waldorfského lycea bylo 
ministerstvem školství povoleno až po 
splnění přijímacích zkoušek na  střed-
ní školy, a  tak se ne každému chtělo 
dělat další zkoušky. Ale i přesto se ně-
kteří studenti devátých tříd rozhodl, že 
i  když už jsou přijatí na  střední školy, 
raději budou studovat na waldorfském 
lyceu. A  tak se otevřela třída v  prvním 
ročníku tohoto lycea pro 17 studentů. 
Lyceum funguje tak, jak si vedení před-
stavovalo, a to díky dlouholeté přípravě 
na otevření, které nebylo úplně jedno-
duché vybojovat. 
 Lyceum se otevřelo jak pro studen-
ty ze základních waldorfských škol, tak 

i  pro ty, kteří se chtějí učit jiným způ-
sobem než na  ostatních středních ško-
lách. Každopádně mezi základní školou 
a  lyceem není žádný rozdíl v  přístupu. 
Na  těchto školách se snaží být ke  stu-
dentům přátelští, učení je má bavit a učit 
se mají rádi a ne kvůli známkám.  To je 
důvod, proč se na této škole nehodno-
tí známkami. Lyceum je zaměřeno více 
na budoucnost studentů, a tak jsou stu-
denti vzděláváni spíše prakticky. Např. 
mají zeměměřičskou praxi, při které se 
učí matematiku a  zároveň vzhledem 
k  partnerství se školami v  cizině rozvíjí 
svou jazykovou kompetenci. Waldorfská 
škola se zaměřuje hlavně na spolupráci 
mezi studenty a obecně na dobré vzta-
hy mezi nimi. 
 Na rozdíl od gymnázií a jiných střed-
ních škol se toto lyceum věnuje kaž-
dému studentovi zvlášť, a  to zdánlivě 
od úplných maličkostí – například ranní 
pozdrav. V rozvrhu není každou hodinu 
jiný předmět, ale vyučování je rozděle-
no do  dvouhodinového epochového 
vyučování, které se mění jednou za  tři 
týdny. Epochové vyučování znamená, že 
se studenti zabývají v tomto případě tři 
týdny pouze jedním předmětem. Odpo-
ledne jsou v rozvrhu různé dlouhodobé 
kurzy jako například kovotepectví, mo-
delování, dřevořezba, ale i  zeměměřič-
ství, aby si studenti vše mohli vyzkoušet 
i v praxi.  

text: Františka Žáková
foto: waldorfcb.cz     

Od  nového roku otevřela Post Bellum 
svou pobočku i  v  Jihočeském kraji 
a hned připravuje množství akcí.
 „Kromě vzdělávacích aktivit chystá-
me také natáčení pamětníků, začátkem 
května běh pro Paměť národa, v červnu 
spoluorganizujeme druhý ročník Kon-
certu za oběti komunismu a v září polo-
žení 11 stolpersteinů v Českých Budějo-
vicích a doprovodné akce k 17. listopadu 
v  několika jihočeských městech,“ infor-
muje ředitel jihočeské pobočky Post Be-
llum Tomáš Trantina.
 Zdaleka nejrozsáhlejším projektem 
jsou ale Příběhy našich sousedů. V  celé 
republice na  něm pracuje 3000 žáků 
a  studentů, kteří dokumentují 570 pa-
mětnických příběhů. Konkrétně v  Čes-
kých Budějovicích je to 65 žáků a  10 
učitelů ze šesti základních škol. Realizace 
by se neobešla bez finančních prostřed-
ků města České Budějovice a spolupráce 
s Českým rozhlasem v Českých Budějovi-
cích
 „Žáci natáčí příběhy pamětníků ze 
svého okolí a ty poté zpracovávají do po-
doby audio či video nahrávky, popřípadě 
jiným originálním způsobem, například 
jako komiks či povídku. Výsledky práce 
dětí se následně stanou součástí archi-
vu Paměti národa,“ představuje projekt 
českobudějovická koordinátorka Post 
Bellum, studentka pedagogické fakulty 
Kateřina Marešová.
 Není to však zdaleka tak jednodu-
ché, jak se to na první pohled může zdát.
 „Celý projekt trvá jedno celé pololetí. 
Žáci se totiž nejenom sejdou s pamětní-
kem, ale musí být na  toto setkání také 
pořádně připraveni – znát kontext doby, 
o  které bude pamětník vyprávět, mají 
proto možnost navštívit i  archiv, vědět, 
jak správně pamětníka natočit, popří-
padě nahrát na kameru, musí se ale také 
naučit, jak správně klást otázky a jak na-
stolit při setkání přátelskou atmosféru, 
aby se jejich pamětník cítil dostatečně 
komfortně na to, aby jim mohl vyprávět 
často velmi osobní a  mnohdy také bo-
lestivé zážitky. Kromě samotné nahrávky 
také musí žáci za  pomoci svých učitelů 
sepsat životopis svého pamětníka a po-
dle nahrávky vypracovat scénář,“ popisu-
je práci žáků Kateřina.
 Žáci a jejich učitelé na to však nejsou 
sami. Sama Kateřina jako koordinátorka 
projektu pro ně pořádá motivační hodi-
ny i workshopy, jak pracovat s nahrávka-
mi se zase naučí díky spolupráci s  Čes-
kým rozhlasem, odborníci z Post Bellum 
pak zajišťují například video workshop.
 Vyvrcholením pro všechny zúčastně-
né, žáky, učitele i pamětníky bude závě-
rečný „galavečer“.

 „Celý projekt je koncipován jako 
soutěžní, a proto se všichni zapojení žáci 
sejdou v  Jihočeském divadle, aby před 
zraky svých učitelů a blízkých, zástupců 
města České Budějovice, pamětníků, ši-
roké veřejnosti a  také odborné poroty, 
kterou tvoří historik a vysokoškolský pe-
dagog Zdeněk Bezecný, vysokoškolský 
pedagog Jiří Kressa a novinářka Českého 

rozhlasu Mária Pfeiferová, prezentovali 
výsledky své půlroční práce a představili 
životní příběh člověka, se kterým se se-
tkali. Porota poté vybírá tři vítězné týmy, 
které jsou oceněny dary nejčastěji v po-
době poukázek do kina, bazénu či na ně-
jakou akci. Oceněna je však práce kaž-
dého žáka a  to certifikátem a  nějakým 
menším dárkem,“ přibližuje závěrečný 
podvečer koordinátorka.
 Cílem projektu však zdaleka není jen 
získat dostatečné množství příběhů „živé 
historie“ naší nedávné minulosti pro Pa-
měť národa. Podstatné je také to, co si 
odnesou sami žáci.

 „Žáci se do projektu přihlásili zejmé-
na kvůli zájmu o příběhy lidí z doby dru-
hé světové války či totality. Přilákala je ale 
i atraktivita samotného projektu, na kte-
rém si mohou vyzkoušet, co všechno jsou 
schopni zvládnout oni sami – příběh, kte-
rý vytvoří je jejich, je postavený na tom, 
co je zaujalo, a  zpracovaný kompletně 
podle jejich představy, učitel i  místní 
koordinátor hrají pouze roli poradců, ne-
říkají jim, co mají do  příběhu zahrnout, 
a co ne, jak jej mají sestavit. Žáci tak mo-
hou být právem pyšní na sebe i na svou 
práci. Další důležitou věcí je, že u  žáků 
často dochází k přehodnocení jejich ná-
zorů na  starší generaci, není neobvyklé, 
že zůstávají se svými pamětníky v  kon-
taktu a někdy se u nich objeví opravdový 
zájem o lidské osudy za minulého režimu 
a potažmo tedy i o tuto dobu samotnou,“ 
vypočítává přínos projektu Kateřina 
a dodává: „Obecně projekt také zlepšuje 
týmovou práci žáků a rozvíjí jejich „měk-
ké dovednosti“, také vztah učitel-žák 
se stává mnohem intimnějším, učitelé 
a žáci mají možnost poznat se i mimo vý-
uku a vytvořit si tak jiné, mnohdy těsnější 
a přátelštější pouto.“
 A co si odnáší z projektu sama koor-
dinátorka? 
„Měla jsem možnost s  každým žákov-
ským týmem strávit mnoho času, ať již 
během motivačních hodin, které slouží 
k tomu, aby žáky „nalákaly“ k zapojení se 
do projektu, nebo poté během worksho-
pů, při natáčení v Rozhlase nebo při práci 
na videu a na scénářích; a musím říci, že 
práce s nimi byla opravdová radost. Když 
jsem si doma například pouštěla hoto-
vé nahrávky z  Rozhlasu, cítila jsem se 
obrovsky pyšná. Všichni odvedli obrov-
ský kus práce! Překvapilo mne, jak jsou 
schopni vybrat „to nejlepší“ z dvouhodi-
nového nahrávání s  pamětníkem a  vy-
tvořit tří až pětiminutový příběh, který je 
zábavný, stejně tak jako poučný. Hodně 
se mi líbí, že každý tým pojal práci jinak, 
podle toho, co konkrétní žáky baví a za-
jímá – někteří malovali, práce jiných je 
více literární, příběh dalších je zase více 
akční, jinde kladou důraz na  romantic-
kou linii příběhu. Zároveň jsem ráda, že 
se nebáli experimentovat – jeden tým 
například jako hudební podkres k  pří-
běhu své pamětnice použil soundtrack 
z populárního seriálu Hra o trůny. A vý-
sledek je geniální!“ hodnotí práci žáků 
Kateřina Marešová.
 A  jestli to se svou chválou nepře-
hání, se můžete přijít přesvědčit sami  
26. března v 17 hodin do Jihočeské-
ho divadla.

text:  Martin Volný
foto: Kateřina Marešová

Post Bellum je nezisková orga-
nizace, která od roku 2001 vy-
hledává a  nahrává vzpomínky 
pamětníků klíčových momentů 
20.  století. Jejím stěžejním pro-
jektem se proto stala  Paměť 
národa, sbírka vzpomínek kon-
krétních osobností, fotografií, 
deníků a různých archiválií z ob-
dobí  totalit 20.  století.  Pro žáky 
i studenty je určen vzdělávací 
projekt Příběhy našich sousedů.

Mariánské náměstí zná každý Budějčák 
– na  velkém náměstí toho vlastně ani 
moc není. V jednom rohu morový sloup 
a u něj krásné, v dubnu celé růžové sa-
kury, ve druhém bývalá kasárna, ve tře-
tím parkoviště a mezi záhon rudých růží 
a pár stromů.
 Avšak ne vždy tam bylo „pouze“ 
několik stromů a  záhony. Do  šedesá-
tých let minulého století tam stávala 
stylová pivnice se zahrádkou. Byla vy-
hlášená a bylo v ní živo, lidé tam čekali 
na  tramvaje, které po  náměstí jezdily, 
hrával tam taneční orchestr a  dalo se 
tam zhlédnout i divadelní představení. 
Dokonce, když legionáři přivezli z Rus-
ka medvěda, pro kterého nebylo nikde 
místo, upekl se a snědl v pivnici na Ma-
riánském. V šedesátých letech ale byla 
zbourána a  byl tam položen základní 
kámen. Na místě mělo totiž vyrůst nové 
divadlo!
 O  novou budovu divadla se usilo-
valo již poměrně dlouho, překážkou 
se pak stala druhá světová válka, která 

plány překazila, ale nezničila úplně. Na-
opak, při bombardování dostalo zásah 
i  divadlo, takže potřeba nové budovy 
ještě stoupla. Původně bylo pro stav-
bu vybráno Senovážné náměstí, z toho 
nakonec sešlo a  vybralo se náměstí 
Mariánské. Proto tam dnes již pivnice 
nestojí. Nechybělo mnoho a stálo tam 
i divadlo, návrhy a nápady nového zá-
zemí pro herce byly, stejně jako územní 
plány a povolení, ale z nějakého důvo-
du se žádný nerealizoval. Mariánské ná-
městí tak zůstalo prázdné a velkou část 
nyní vyplňuje parkoviště.
 To se ale možná změní. Rozjíždí 
se nový projekt, jehož cílem je nové 
divadlo na  prázdném náměstí. Avšak 
rozhodně neočekávejte, že byste příš-
tí rok chodili kolem staveniště. Vize je 
schválena, ale zatím je opravdu v plen-
kách. Minulý rok byl teprve zadán úkol 
německé společnosti, aby za  800 tisíc 
korun vypracovala návrh, jak by budo-
va mohla vypadat, co vše by se do ní ve-
šlo, jaké by byly náklady na provoz atd. 

Podle této studie by se mělo rozhod-
nout, zda se do stavby vejde nejen celý 
divadelní soubor, ale i Jihočeská filhar-
monie. Teprve potom se vyhlásí ar-
chitektonická soutěž. Takže zatím ani 

není jasné, zda u  centra města bude 
chobotnice, rejnok nebo třeba krab, 
je možné i to, že tam zůstane opět jen 
parkoviště. Ale snad se můžeme těšit 
na  novou kulturní budovu v  Českých 

Budějovicích. Čekání vám může zkrátit 
minimálně tak čtyřicet čísel Vednemě-
síčníku.

text: Henrietta Ottová
foto: budejckadrbna.cz

Waldorfské 
lyceum

Žáci vypráví příběhy pamětníků obou totalit
Osudy čtrnácti českobudějovických pamětníků obou totalit sbíralo v tomto školním roce šedesát pět 
žáků místních škol v rámci vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů neziskovky Post Bellum. 

Místo pivnice a parkoviště bude možná divadlo
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Láska ke 
kočkám 
a dobrá káva 

Pokud se považujete za  tzv. „kočkomi-
la“, máte rádi kavárenskou atmosféru 
a dokážete ocenit vynikající zdravé dor-
tíky, doporučuji navštívit kočičí kavárnu 
Bystrokočko, první kavárnu svého dru-
hu v  Jihočeském kraji, která se nachází 
v  Českých Budějovicích v  Žižkově ulici. 
Abychom se dozvěděli něco více o tom-
to projektu, rozhodla jsem se vyzpovídat 
Barboru a  Ondřeje, kteří za  zrodem ka-
várny stojí. 

Jak vás napadlo založit si kočičí kavárnu 
a jaké byly začátky?
Nápad přišel sám od sebe jako blesk z čis-
tého nebe. Bohužel začátky byly přesným 
opakem blesku, protože množství povo-
lení, potvrzení a  různých kvalifikovaných 
zpráv bylo téměř zdrcující. Přeci jen, kočky 
v  kavárně jsou i  dnes relativně nezvyklá 
věc. Oba jsme milovníci koček a  v  Praze, 
kde jsme studovali, jsme navštěvovali ko-
čičí kavárny pravidelně. A vždy, když jsme 
jeli na  dovolenou, jsme si i  tam našli nej-
bližší kočičí kavárnu. Takže když jsme se 
pak vrátili ze studií a  na  celém jihu Čech 
nebyla jediná kočičí kavárna, řekli jsme si, 
že jednu otevřeme.
S  kolika kočkami se v  kavárně můžeme 
potkat a odkud se vlastně vzaly?
Naše kočky mají psí povahu, takže někdy 
máme pocit, že jich máme desítky, proto-
že jsou velice kontaktní. Máme jich ale jen 
pět. Julie byla úplně první, tu jsme měli 
ještě před otevřením kavárny, Belmondo, 
Jasmínka a  Bertička k  nám přišli pár dní 
před otevřením a Sněhu jsme si adoptovali 
loni v únoru. Všechny kočičky jsou útulko-
vé a díky nim se snažíme šířit osvětu, aby 
si lidé nebrali bezpapírová koťata z množí-
ren, ale raději zašli do útulku.
První reakce některých lidí, kteří o kočičí 
kavárně slyší poprvé, zní: „A  jak to mají 
vyřešené s hygienou?“
První reakce lidí, kteří kočičí kavárny ne-
znají, jsou různé, někteří se diví, že kočky 
smí na  stůl, někteří se diví, že kočky jsou 
živé a že je nemáme jen natištěné na ná-
dobí a  dekoracích, ale otázka s  hygienou 
je také častá. My jsme od  začátku věděli, 
že budeme kočičí kavárna, takže jsme celé 
uzpůsobení a  zařízení kavárny konzulto-
vali s hygienou už dopředu a díky tomu to 
funguje dobře.
Je něco, co bychom měli vědět, než kavár-
nu navštívíme?

V  podstatě nic, jen je potřeba si uvědo-
mit, že my máme pro sebe celý velký 
svět, můžeme z  místa, kde se nám nelíbí 
odejít, ale naše kočky mají celý svůj svět 
jen u  nás, v  Bystrokočku. A  pokud se ne-
budeme chovat tak, aby se cítily příjemně, 
tak celý jejich svět bude nepříjemný. A to 
přeci nikdo nechce, takže máme pravidla, 
že kočičky nesmí být rušeny, když spí, cho-
vány proti své vůli apod. Lidé, kteří k nám 
jdou poprvé, by měli vědět, že se snažíme 
dělat věci srdcem, tedy že kromě kočiček 
u  nás potkají i  hodně starý zachráněný 
nábytek, který jsme zrekonstruovali, aby 
mohl sloužit dál, že se jim budeme snažit 
dát co nejméně zbytečných plastů a že si 
u nás v kočičím obchůdku mohou vybrat 
ze spousty kočičích dárků, které jsme pro 
ně dali dohromady.
Vím, že se čas od času v Bystrokočku ko-
nají nějaké akce, workshopy atd. Můžete 
mi o nich něco říci?
Workshopy pořádáme v  kavárně různé, 
už jsme šili kočičí ponožky, vyráběli vegan 
balzámy na rty, zkoušeli umělecký linoryt 
a  mnoho dalšího, vlastně stále zkoušíme 
vymyslet nové věci, které můžou nás i hos-
ty obohatit.

text: Marie Vaňková 
foto: Ondřej Zelenka

Když se řekne „indická“, myslím, že 
snad všichni Budějčáci hned ví, o co 
se jedná a  kam zajít. Ale co takhle 
„mexická“? To už by mohl být oří-
šek! Ale i milovníci mexické kuchyně 
si přijdou v  Budějcích na  své, např. 
v nově otevřené kantýně Esmeralda 
v Krajinské ulici.
 Abych vám to trochu přiblížila. 
Mexická kuchyně je založena hlavně 
na spoustě fazolí, rýže, kukuřice a chi-
lli papriček. Nejznámější pokrmy jsou 
potom burrito, tacos a  chilaquiles. 
Právě výběr z těchto tří jídel najdete 
také v Esmeraldě v různých variacích, 
ať už s  masem, nebo bez, pálivé, či 
nepálivé. Na  začátku budete možná 
váhat, co si objednat, ale s  tím vám 
pomůže velice milá obsluha. 
 Určitě se ptáte, jestli to stojí za to. 
Za  mě určitě ano! I  přes počáteční 
obavy jsem si nakonec opravdu po-
chutnala. Jídlo bylo výborné, za pří-
jemnou cenu a v útulném prostředí. 
V kantýně můžete také ochutnat po-
lévky, limonády nebo zajít na  kávu. 
Jestli chcete vyzkoušet zase něco 
nového, určitě si zajděte pro kousek 
Mexika.

text: Aneta Klímová, 
foto: facebook.com

Po  několika letech jsem zpět na  místě 
činu. Letištní hala v  Kodani. Marně se 
hádám s automatem na lístky, potřebu-
ju se dostat na vlak do Malmö a hledám 
nějaký přívětivější, který mi hned nevpálí 
částku 178 dánských korun. Do toho mě 
nějaká paní, která si zjevně myslí, že jsem 
místní, bombarduje dotazy, jak se dostat 
vlakem do  centra Kodaně. Jako zázra-
kem vybojuji cenu 144 dánských korun 
a paní vysvětluji, jak se dostat do centra 
– jedna z mála věcí, kterou si pamatuji – 
a nechávám ji odejít s pocitem vděku, že 
ji na letišti zachránil Dán, jenž je ve sku-
tečnosti zoufalý Budějčák hledající způ-
sob, jak vymámit slevu na vlak. Posteskl 
jsem si, jak moc je tu draho, další věc, 
kterou jsem si moc dobře pamatoval, 
a potvrdil platbu za půl hodinovou jízdu 
vlakem, jež mě vyšla v přepočtu na pět 
cest do Prahy a zpátky. 
 Vlakové nádraží naleznete hned pod 
letištěm. Vlaky jezdí do  Malmö každou 
chvilku, a  jak jsem již zmínil, cesta trvá 
zhruba půl hodiny. Dobrým pomocní-
kem při cestách po a do Švédska je ap-
likace Skanetrafiken, skrze kterou se dají 
pořídit jízdenky levněji, než z otravných 
a  neústupných automatů. To jsem však 
tenkrát ještě nevěděl.
 Když vystupuji v  Malmö, setkávám 
se s  tím největší nepřítelem ve  Švéd-

sku – Hladem. Ne, že by místní kuchyně 
za nic nestála, všichni přece zajisté zná-
te IKEA koňsk…, pardon, masové kou-
le, ale všechno je tu tak drahé. Naštěstí 
jsem věděl o  jednom místě, kde se dá 
najíst levně a dobře. Neobvyklá tyrkyso-
vá budka stojící nedaleko nádraží hned 
za Förstadskanal se stala mým útočištěm 
již před lety. Zá pár švédských korun 
tu bylo možné dostat tolik jídla, že jste 
zapomněli, že něco takového jako hlad 
vůbec existuje. Jenže to bylo dřív, dnes-
ka tu najdete second hand. Jak stárnu 
a  vracím se na  stejná místa, začínám 
chápat nářky svého dědy, který skoro 
na každém rohu Budějovic zalituje: „Tady 
je dneska obchod, ale za mlada, to tady 
byl skvělý bufet.“ Pochopitelně je v Mal-
mö ještě celá řada dalších míst, kde se 
dá rozumně najíst. Nejvíce restaurací se 
nachází na  náměstí Stortogert a  v  jeho 
blízkém okolí. Ale musíte hledat, jinak 
skončíte v nudné a předražené stravov-
ně bez kouzla.
 Malmö je hezké město, nachází se 
zde krásný kostel sv. Petra nebo hrad 
Malmöhus Slott, které určitě nesmíte 
minout, a  celá řada nádherných parků 
a  jezírek, ale pokud nemáte moc času, 
sedněte raději na vlak a popojeďte více 
na  sever do  studentského města Lund. 
Lund je město, které vás okouzlí. To vám 

garantuji. Dominantou města je místní 
univerzita, která je jednou z  nejstarších 
v severní Evropě a ve světových žebříč-
cích univerzit se umisťuje na  předních 
příčkách. Hned vedle univerzity se na-
chází majestátní katedrála z  bílého ka-
mene. Určitě nahlédněte dovnitř, možná 
budete mít, tak jako já, štěstí na zkoušku 
místního pěveckého sboru. Nespěchej-
te, projděte si Lund a jeho uhlazené ulič-
ky, kde můžete nalézt spoustu maleb-
ných kaváren či tradičních pivnic. Když 
už jsem nakousl pivnice a to, jak moc je 
ve  Švédsku draho, pro alkohol to platí 
dvojnásob, navíc se v klasických obcho-
dech smí volně prodávat pouze do  3,5 
procenta obsahu. Pokud chcete normál-
ní pivo, které už spadá do  Systembola-
get, musíte do speciálních státem vlast-
něných obchodů, tam už tvrdší alkohol 
seženete.
 Švédsko je nádherná země se spo-
lečností, jež nám může být vzorem 
v  mnoha ohledech. Opět jsem byl udi-
ven slušností a nadhledem místních lidí. 
Mnohdy se pod studenou slupkou scho-
vávaly velice přívětivé duše, ochotny mi 
kdykoliv a s čímkoliv pomoci. Nenechte 
se zmýlit lživými informacemi zpochyb-
ňujícími bezpečnost této země, naplňte 
si peněženku a objevujte krásy severu.

text a foto: Roman Jordán

Zima už za  sebou pomalu zavírá vrát-
ka a příroda se opět probouzí k životu. 
Než ale odložíte kulichy a pletené sve-
try, vraťte se spolu se mnou na  malý 
moment do vánočních prázdnin – mezi 
zasněžené šumavské kopce.
 Po  druhém svátku vánočním, kdy 
nám kalhoty záhadným důvodem pras-
kají ve  švech, přichází ten správný čas 
na pořádnou procházku. Byla jsem po-
stavena před přímou volbu – Kleť nebo 
Vánoční Pohoří? Sice jsem neměla tu-
šení, co (ani kde) je to tajemné Pohoří, 
přesto jsem zvolila právě tuto variantu. 
Kleť je už stejně mainstream, jak jste se 
dočetli v  jednom z  mých předchozích 
článků.
 Název události předesílal, že naplá-
nované túry se může zúčastnit každý. To 
zní opravdu hezky, pokud jste tedy sta-
vění na budíček ve čtyři ráno a třicetiki-
lometrovou cestu po svých. Časně ráno 
jsme spolu s dalšími padesáti účastníky 
vyrazili z Hojné Vody na Kraví horu – naší 
první zastávku. Východ slunce, který byl 
mou hlavní motivací k dobytí tamní roz-
hledny, jsem kvůli mlze neviděla. Vše mi 
plně vynahradila pohádková šumavská 
příroda a pozdější vyhlídky na zasněže-
né vrcholky hor, ze kterých se tajil dech.
Ukázalo se, že zmiňované Pohoří na Šu-
mavě je malá víska, která ukrývá pár 
domků a  kostelík, kam jsme také měli 

možnost nahlédnout. Co by to ale bylo 
za túru, kdyby jejím opravdovým cílem 
nebyla hospoda. Zasloužená odměna 
nás čekala o pár kilometrů dále na tzv. 
Baroňáku, kde jsme uhasili žízeň a  za-
hřáli se česnečkou.

 Z  původně skautské akce se stala 
událost pro širší veřejnost, která se mi-
nulý rok konala už po dvaadvacáté. Já si 
rozhodně nenechám ujít ani následující 
ročník. A vy?

text: Eva Petrová
foto: archiv NataliHoffmannové

Kousek Mexika v Budějcích Šumava is the new Kleť

Ve Švédsku se říká, že když máš dobrého přítele, jsi šťastný sýr
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zNÁTE SE S: Petrem Kubátem? 
Až renesančním člověkem bychom 
mohli nazvat Petra Kubáta (36), jež 
mimo roli amatérského fotografa pří-
rodních scenérií a  památek zastává 
i  roli redaktora a  editora v  jihočeské 
Mladé frontě DNES, muzikanta a v ne-
poslední řadě tatínka. Jeho fotografie 
dominují na  mnohých propagačních 
materiálech, a ačkoli se jeho styl foce-
ní zdá být nenápadný, jeho fotografie 
získávají pravidelně ocenění na  za-
hraničních soutěžích, mimo jiné vy-
bral jeho snímek Českého Krumlova 
časopis The Guardian na svou hlavní 
stránku jako  „fotografii dne.”

Fotit dnes může na mobil každý, ale ne 
každého můžeme nazývat fotografem. 
Souvisí počátek tvé záliby ve  focení 
s tvým řemeslem, tedy novinařinou?
Vůbec ne. Za mé dvanáctileté působení 
v Mladé frontě DNES mě fotit do novin 
nikdy naplno nechytlo. Je to úplně jiný 
styl práce než krajinářská fotografie. Ce-
lou dobu jsem ale své kolegy fotorepor-
téry sledoval při práci a spoustu věcí se 
od nich naučil.
Jak tě tedy napadlo začít fotit?
Souvisí to s narozením mého syna před 
šesti lety. Jako každý rodič jsem chtěl mít 
hezké fotky, a proto jsem si pořídil svůj 
první foťák. Netrvalo to dlouho a přišel 
jsem na to, že mě baví fotit i různé další 
věci a od fotek syna jsem přešel primár-
ně k focení přírodních scenérií a zachy-
cování různých jihočeských památek.
Není fotografování těch samých míst, 
které už někdo vyfotil, trošku kýč? 
Nemyslíš, že by bylo pro tvé publikum 
zajímavější, kdybys fotil lidi, koncerty 
a obecně věci, co mají dynamiku? 
Krom svého syna jsem samozřejmě 
lidi fotit zkoušel. I  několik hudebních 
akcí nafocených mám, ale zůstávám 
stále u  přírody s  památkami a  nemám 
to v  plánu v  nejbližší době měnit. Ko-
merčních fotografů, jež si nechávají 
platit za  focení akcí, je mnoho. Naopak 
krajinářů, i  když se to na  první pohled 
nemusí zdát, tolik není a  v  jihočeském 
měřítku už vůbec ne. Napočítal bych 
jich na  prstech jedné ruky.  Myslím si, 
že typickým elementem mých fotografií 
je můj “rukopis”, který po zhlédnutí pár 
mých snímků rozpozná i člověk, který se 
focením nezabývá. Rád využívám lomu 
světla, východů a  západů slunce, růz-

ných odrazů, případně mlhy. Snažím se 
na známých místech, zachytit úhly, které 
nikdo nezná. Vytvořil jsem si jednotný 
vizuál, který se vyznačuje hlavně citem 
pro kompozici. 
Jsi tedy konzervativní a třeba akty bys 
nikdy nevyfotil?
Neříkám, že navždy zůstanu u fotek sta-
veb a krajiny, momentálně je to ale věc, 
která mě nejvíc naplňuje. Do budoucna 
jsem ale vcelku otevřený všemu, proto-
že rád experimentuji.
Tvé fotografie jsou často z míst, na kte-
ré by člověk neváhal vyjet s  rodinou. 
Děláš to tak?
Občas ano, ale není to úplně ono. Je ne-
příjemné čekat na  někoho dvě hodiny, 
než vyfotí jednu fotku, hlavně s malým 
dítětem. Protože nejsem z těch fotogra-
fů, kdo by nosil foťák stále u sebe, větši-
nou vyjíždím sám na celodenní výpravy.
To je hodně časově náročné. Jednodu-
še si ráno řekneš, že vyrazíš fotit a pro-
stě někam jedeš?
Tak to není, rád vše plánuji. Pár dní pře-
dem si vždycky vytipuji místa podle po-
časí a  řeknu si, jaká by tam mohla být 
atmosféra. Na některém místě bych rád 
vyfotil déšť, na  jiné vyrazím velmi brzy, 
abych stihl východ slunce. Je to takové 
moje odreagování od  okolního světa, 
kdy se soustředím pouze na focení a vní-
mám přírodu.
Na své stránce máš dlouhý seznam fo-
tosoutěží, ve  kterých jsi uspěl. Jak tě 
napadlo soutěžit?
První fotka, která odstartovala můj zá-
jem o  focení okolí Českých Budějovic, 

byla fotografie odrazu Železné pan-
ny ve  vodě, kterou jsem vyfotil cestou 
do práce a poslal ji do soutěže Odkazu-
jeme našim potomkům pořádané stře-
diskem Europe Direct v  Českých Budě-
jovicích. Soutěž jsem se snímkem vyhrál 
a hlavní cena - nový fotoaparát mě hod-
ně motivovala. Před pár lety jsem začal 
sledovat i soutěže v zahraničí, ve kterých 
musíš často platit poplatek, aby ses jich 
mohl zúčastnit, což znamená, že tam 
posílají fotky lidé, kteří to myslí vážně.  
Rád bych zmínil například britskou sou-
těž ND Awards, kde jsem roku 2017 zís-
kal ocenění Honorable Mention za cyk-
lus “Letní bouřky”, nebo Monochrome 
Photography Awards, kde jsem získal 
čestné ocenění letos i  loni. Každoročně 
tam dorazí téměř deset tisíc soutěžních 
fotografií z celého světa. Hodně mě také 
potěšilo, že můj snímek Českého Krum-
lova vybral časopis The Guardian do své 
rubriky Best photographs of the day.
Jaká jsou tvá oblíbená místa pro focení?
Dřív jsem často jezdil do Českého Krum-
lova, teď nejradši fotím okolí jihočes-
kých řek a Blanský les. 
Zníš hodně stoicky a  profesionálně. 
Dějí se ti ale přeci jen věci, u kterých se 
zasměješ?
Často se mi stává, že když fotím večer ně-
kde v lese, navzájem se vyděsíme s pej-
skařem, který nečeká mě a  já nečekám 
jeho. Obecně nemám strach výšek, nad-
šením ztrácím pud sebezáchovy a často 
zabírám scenérii takovým způsobem, že 
se mě kolegové ptají, jestli jsem neztratil 
zdravý rozum.  Jako příhodu, na kterou 
ale doteď vzpomínám a trochu mě z ní 
mrazí, bych zmínil focení rybníku Svět 
v Třeboni, kdy jsem si nevšiml, že se mi 
pomalu naklání taška s objektivy za pár 
desítek tisíc, které jsem naštěstí stihl 
na  poslední chvíli chytit, než skončily 
ve vodě. 
Chtěl bys závěrem něco poradit začí-
najícím fotografům?
Fotografům bych rád poradil, aby se ne-
upínali jen na techniku. Dnes je snadné 
pořídit kvalitní fotku i  mobilem, důle-
žitá je však originalita a to, že se odlišíš 
od ostatních. Řídím se tím, že pokud dě-
láš cokoliv, co tě baví na sto procent, dá-
váš do toho všechno, není možné, abys 
neuspěl.

text: Tomáš Knap, foto: Petr Kubát

Anežka Zemenová je mladou talen-
tovanou básnířkou, která sice tepr-
ve dokončuje studium na gymnáziu, 
ale i  tak již stihla napsat sbírku bás-
ní s  názvem Papírové labutě, kterou 
následovala neméně úspěšná sbírka 
Vyhasle plujeme ulicema. S  dalšími 
mladými umělci uspořádala i  cha-
ritativní akci, díky které podpořila 
domácí hospic sv. Kleofáše.  Nejen 
o tomto jsme si s ní povídali v násle-
dujícím rozhovoru.

Tvou první knížkou byla sbírka s  ná-
zvem Papírové labutě, následovaná 
sbírkou Vyhasle plujeme ulicema.  Jak 
bys své knížky popsala čtenářům, kteří 
se s ní ještě neměli možnost seznámit?

Obě knížečky jsou sbírky básní. Mys-
lím, že jejich nálada se docela odráží už 
v názvech: Papírové labutě jsou hodně 
melancholické a  nostalgické, o  poci-
tech, zatímco Vyhasle plujeme ulicema 
mi připadá o něco drsnější, a taky kon-
krétnější; některé básně, které obsahu-
je, dokonce vypráví příběhy nebo po-
pisují situace, které jsem přímo zažila. 
Kdybych to měla shrnout, obě sbírky 
nejsou vlastně ničím víc než vzpomín-
kami a emocemi vylitými na papír. Čeho 
je moc, to musí ven, a pokud možno co 
nejkrásnější cestou – to je pro mě poe-
zie.
Vydat tvé básně jako knížku byl tvůj 
nápad? Bylo složité vydání vlastní 
knížky v tak mladém věku?

Je důležité uvést to na pravou míru – ani 
jednu z knížek jsem vlastně „nevydala“. 
Papírové labutě totiž vznikly v  tiskárně 
spojené s grafickým studiem a Vyhasle 
plujeme ulicema v  knihařství, přičemž 
oba tisky byly na  vlastní náklad, nikoli 
na  náklad nějakého vydavatelství. Co 
se týče toho nápadu, myslím, že mít své 
texty svázané v papírové podobě je sen 
každého pisálka. Mně to nejdřív vůbec 
nepřipadalo reálné, tak jsem to nijak 
zvlášť neřešila, ale postupně začaly při-
cházet impulzy z více stran, a když jsem 
potom dostala možnost tisk skutečně 
zrealizovat, měla jsem velikou radost.
V  Horké Vaně jsi uspořádala společ-
ně s  Bětkou Kalnou charitativní akci 
Vyhasle plujeme ulicema. Jaké byly 

na  vernisáž spojenou s  tvým autor-
ským čtením ohlasy?
Ohlasy byly, myslím, v  zásadě kladné. 
S  ničím podobným jsme doposud ne-
měly žádnou zkušenost a spoustu věcí 
se zařizovalo až na poslední chvíli, tak-
že to bylo trochu stresové a měly jsme 
z celé akce ze začátku docela strach, ale 
nakonec všechno proběhlo nad očeká-
vání.
Máš nějaké básnické vzory? Co si ty 
sama ráda přečteš?
Básnické vzory rozhodně mám, a je jich 
hodně. Čtu různé autory, ale přednost 
dávám těm českým, protože mi připa-
dá, že překladem text bohužel dost čas-
to ztrácí autenticitu. Hodně ráda mám 
třeba Václava Hraběte nebo Jana Ská-

cela. Největší současný český básník je 
pro mě potom Jan Těsnohlídek mladší. 
Šetří slovy, a přesto jsem snad nikdy ne-
četla poezii, která by byla tak silná jako 
ta jeho.
Jaké máš autorské plány do  budouc-
na?
Snažím se moc neplánovat. Ono to 
většinou přijde nějak samo, takže ne-
mám úplně jasnou představu. Když 
jsou podněty a něco mě napadne, na-
píšu to, ale nijak se do psaní nenutím. 
Kdyby se časem nastřádalo zase více 
textů, může třeba vyjít další sbírka. 
Také mám rozepsaný poměrně rozsáh-
lý prozaický text, na kterém pracuji už 
téměř dva roky.

Alena Čejková

Sedmnáctiletá Anežka Zemenová píše, 
devatenáctiletá Alžběta Kalná maluje. 
Společně tak v  lednu prozářily nový 
rok dobročinnou vernisáží spojenou 
s  autorským čtením básní v  kavárně 
Horká Vana. „Často jenom vyhasle plu-
jeme ulicema, zkrátka zapomeneme žít. 
A vzpomeneme si na to až ve chvíli, kdy 
vidíme někoho umírat,“ poznamenaly 
kamarádky na  facebookovou událost. 
Koupí plátěné tašky s ilustrací či sbírky 
básní bylo možné přispět na Hospic sv. 
Kleofáše v Třeboni. 
 Od  osmnácti hodin se Horká Vana 
zaplnila davem lidí. Po krátkém úvodu 
měla proslov sociální pracovnice hos-
picu Irena Kalná, hudební doprovod 
zajišťoval Jan Kučera-Kučík. Na stěnách 
v místnosti rozvěšené obrazy s tematic-
ky ladícími básněmi oslovily návštěvní-
ky, a tak se u každého z nich tlačila sku-
pinka obdivovatelů.  
 Alžběta většinu obrazů namalovala 
v  nemocnici a  rehabilitačním centru, 
kde trávila čas kvůli nezdařené opera-
ci páteře. „Maluji úplně odjakživa. Rok 
a  půl zpátky jsem byla na  velice kom-
plikované operaci páteře, která k  mé 
smůle – nebo vlastně štěstí – dopadla 
jinak, než bylo v plánu. Ochrnula jsem 
na  levou nohu a  koloběh hospitalizaci 
dospěl k  šesti měsícům na  nemocnič-
ním lůžku. Za  tuto dobu do  mého ži-
vota vstoupila obrovská spousta inspi-
rujících lidí, kteří mi dopomohli úplně 
od základu změnit můj pohled na život. 
Společnost je velmi často vyhodnocu-

je jako slabé, ačkoliv jsou to ti nejsil-
nější. To oni jsou ti, od  kterých se mi 
všichni musíme učit smyslu života. Už 
jeho cenu znají. A  tuto myšlenku jsem 
chtěla vložit do  akce Vyhasle plujeme 
ulicema. Upozornit veřejnost, aby tolik 
nespěchala, žila více naplno a byla po-
kornější. Protože není nic horšího, než 
iluze nesmrtelnosti. Přestaňme jen vy-
hasle plout a pojďme dělat veliké věci. 
Pro nás a pro lepší svět.“
 Při autorském čtení Anežka předsta-
vila hlavně část své tvorby za poslední 
dva roky, ale také přečetla několik básní 
ze starší sbírky Labutě. Poté odtajnila, 
kde a jak její poezie vzniká. „Většina lidí 
si myslí, že ty básničky vznikají za hroz-
ně poetických situací. Jsou ale v zásadě 
tři místa a  to: o  hodině ve  školní lavi-
ci, při jízdě autobusem a  v  koupelně,“ 
smála se. „Já vždycky říkám, že moje 
básničky nejsou nic víc než vzpomínky 
a  emoce vylitý na  papír. Čeho je moc, 
to zkrátka musí ven, a pokud možno co 
nejkrásnější cestou. To je pro mě poe-
zie. Inspiraci tedy beru nejen ze světa, 
který mám okolo sebe, ale především 
ze světa, který mám v sobě. Myslím, že 
básně nejsou ničím víc ani ničím míň, 
než fotografií duše,“ dodala. 
 Snaha obou děvčat se nakonec vy-
platila. Díky nim i těm, kteří se rozhodli 
pomoct, se nakonec v  Horké Vaně vy-
bralo více než 15 tisíc korun. 

text: Andrea Matejić
foto: Václav Petrovitz

Jak se stát autorkou dvou sbírek v 17 letech?

VyhAsle 
PluJeme 
ulicemA
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kresby: Alžběta Kalná

SWEET DREAMS

Sweet dreams my darling,
sweet dreams my love,
sweet dreams to everyone,
sweet dreams like a dove.

May you dream with ease of a cloud,
may you dream of no sorrow.
May you dream of loving out loud,
may you dream of what comes tomorrow.

Dream of all the nice things,
dream of what hides next day.
Dream of what tomorrow brings,
dream of where youll stray.

Goodnight, sweet dreams,
good night, lot of rest,
good night, till lights beams,
good night, youre the best.

Goodbye my darling,
goodbye my love.
Angels will guard you,
angels from above.

Pavel Kožnar

našla lásku v samotě
v tichu
jež pro mnohé
konec značí
černá místnost bez 
ozvěny jen
plamínek světla, který
zhasne hned
nechce, ona nechce 
být tu viděna
nikým slyšena
pochopena či nepochopena 
jen být sama

Alena

DěTI

krčíme se tu
svět nás už očekává
stihli jsme vyrůst
ale ne dospět
všichni něco chtějí
všichni po nás něco chtějí
jsme mladí
můžem všechno
jenom ne chybovat

krčíme se tu
abysme něco nezkazili

krčíme se tu 
před světem
a čekáme
kdo nás zvedne

Natali  Hoffmannová

VRCHOLKy HOR

Kde modré nebe pálí,
tam se těžká mračna válí,
která vichr, jenž do dálí spěchá,
rozrývá.

Leptá jícen, tlačí na uši
svírá plíce, oční víčka a hlavně duši
- ten vítr, co rdousí vše, co poruší,
co škrtí vše, co ovívá

Svléká on a do nahoty hází.
Roztrhává masy hrází.
Bubnuje a v erupcích, jež rytmus ztrácí,
vrací se zpět, umírá.

Kam ty hory míří – k hřebenu či k úpatí?
V jejich výši chtít se houpati!
Vrstvu po vrstvě ze sebe sedrat, sloupati!
Být už jen dech a tep, jenž kolísá.

Tak ostré, tak modré, tak blízko!
Tak krásné je být zde, přesto…
tak dole je to, tak směšné a nízko,
až smích z toho skomírá

Adam Zatloukal

ZELENé OČI ČERNýCH KOČEK

Pobledlá duše zrcadlí padlý sníh
v němž odráží se svět nočních lamp
na ztichlé ulici
Jen stíny posledních chodců ruší klid
však rychle vytratí se do tepla domácích krbů
Dívám se do osvětlených oken
která jak oči černých koček plaší tmu
jen zimu v duších zaplašit nedokážou
To musí až Jaro…

Mr. Free

A o tom to je.
O těch jiskrách v očích,
když se směje.
O té nesmírnosti
lidské laskavosti.

Proto to děláš,
pro to světlo,
co v sobě máš.

Pro to nadšení.
Pro to léčení
duší zrazených světem.
Věnujíce vše těm obětem,
sebe nacházíš a ztrácíš
a znovu se na začátek vracíš.

Alé

Mám ráda jaro, když Slunce zas svítí,
v zelené trávě se skví luční kvítí,
mám ráda svěžest a nadšení jara,
když ráno nad rybníkem visí pára.

Mám ráda léto, když teplý vzduch dýchá,
i květy růže, jejíž trní píchá
a letní večery strávené v lese,
když listí ve větru jemně se třese.

Mám ráda podzimu barevné listy,
mám ráda, když je svět po dešti čistý,
mám ráda na nebi šedivé mraky,
mám ráda podzim, tak měj ho rád taky.

Mám ráda zimu, když sníh venku leží,
za chladných večerů z oblaků sněží.
Ráda pak chodím zasněženou krajinou
a každá vločka je pro mě tou jedinou.

Rivaira
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ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE
- ALŠOVKA HOSTUJE V MARIÁNSKÉ
Galerie Mariánská, Pražská Třída 1,
18. 1. – 31. 3. Eliška Stejskalová 
/ škoda, že nejsi vzhůru
18. 1. – 31. 3. Radoslav Bigoš 
/ Don´t say anything about us

- ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA
10. 3. – 26. 5. Alois Kohout (1891-1981) 
/ Lecoque mon ami 

DŮM UMĚNÍ
Náměstí Přemysl Otakata II. č. 38
15. 2. – 17. 3. Buchner Bründler 
Architekten Konstelace – Korelace
28. 3. – 28. 4. Antony Gormley

KOMORNÍ GALERIE U SCHELŮ
Panská 7
19. 3. – 14. 4. Jarní prodejní výstava

GALERIE NAHOŘE
Metropol, Senovážné nám. 2
20. 2. – 15. 3. Silvia Girmalová 
– TI DRUZÍ

KINO KOTVA
Lidická 2110
18. 1. – 8. 3. Libor Sakmary 
– KRÁČÍM BEZ HNUTÍ
18. 1. – 8. 3. Michaela Kročáková
– VyPRÁVěJ POTICHU

VÝSTaVY

Vdm Playlist

Díla Basquiata, Warhola či Haringa si mohli návštěvníci Národní galerie v  Praze 
prohlédnout v první edici cyklu Salm Modern, jež se konala od 22. listopadu 2018 
do poloviny ledna následujícího roku. Národní galerie Praha ve spolupráci se Staa-
tliche Kunstsammlungen Dresden (SKD) a Sammlung Hoffmann Berlin představila 
v Salmovském paláci vůbec poprvé v zahraničí široké veřejnosti výběr mimořádně 
kvalitních děl ze Schenkung Sammlung Hoffmann.  Pořadatelé mluví o „přiblíže-
ní moderního umění veřejnosti a navázání dialogu mezi díly od českých a zahra-
ničních autorů“. Koncept výstavy byl inspirován krátkometrážním surrealistickým 
filmem Jana Švankmajera z roku 1983, který prý stejně jako dnešní surrealistická 
realita kombinuje legraci se zděšením. Ti, kteří výstavu nestihli, nemusí zoufat. Ná-
rodní galerie plánuje v  rámci cyklu ve  spolupráci s  dalšími světovými galeriemi 
a muzei představit i další expozice věnované světovému modernímu a současné-
mu umění.

text: Tomáš Knap, foto: ngprague.cz

Výběr nové a zajímavé hudby, nedba-
jící na  mainstream a  aktuální popu-
laritu jednotlivých žánrů. Snažíme se 
ukázat muziku, která je venku krát-
kou dobu a zároveň přináší nové mož-
nosti a způsoby.

1. NiGhT lOVell 
– BAD KiD
Americký undergroundový rapper Ni-
ght Lovell již v minulosti zazářil se svými 
dvěma úspěšnými alby. Nyní během le-
tošního únoru má vydávat třetí. O tom, 
že trojka by mohla kráčet ve  šlépějích 
předchozích alb, nás přesvědčuje právě 
nový single Bad Kid. Nová písnička se 
nese opět ve stejném duchu předcho-
zích počinů, Night Lovell spojuje temný 
beat se svým hrubým a hlubokým hla-
sem. Nicméně je tu cítit něco nového. 
A voní to. 

2. BReNNAN sAVAGe 
– NOWheRe TO RuN
Brennan Savage býval dobrým kama-
rádem zesnulého Lil Peepa. Jeho mu-
zika je tak místy velmi podobná. A  to 
jak zvukovou částí, tak i  tou lyrickou. 
Nová písnička od  Brennana Savage se 
nese v  obvyklém melancholistickém 
a depresivním duchu, pracuje s bezmo-
cí a  láskou. Po  zvukové lince se jedná 
o  naprostý skvost, Brennanův zpěv 
má neskutečnou atmosféru a  zároveň 

je velmi chytlavý. Celý song si udržuje 
ponurou náladu, nutící člověka více se 
do něj ponořit.

3. DON chAiN FT. AsAP JARDA 
– KOleNAČelA
Don Chain, indický podnikatel rapující 
ve volném čase pod labelem Opak Di-
ssu, nedávno vydal svůj debutový mix-
tape. Na něm se nachází i tato kolabo-
race se známým moravským rapperem 
Asap Jardou. Kolenačela je připravena 
nakopnout každou řádnou veselici 
od západu po východ. Nadupaný beat 
a  neskutečná flow obou umělců tvoří 
nejspíše nejlepší českou trapovou pís-
ničku za posledních pár měsíců.

4. iNDiGO FT. sTeiN27 
– TmAVOmODReJ sVĚT
Indigo i STEIN27 jsou již snad pro kaž-
dého známá jména. Po nedávno vyda-
ném tracku 4B0082 s  Nobodylistenem 
nám Indigo přichystal další track z při-
pravovaného alba, které vyšlo 14. úno-
ra a  produkci si na  starosti vzal taktéž 

brněnský Blood Flow. Tato velmi oče-
kávaná spolupráce dvou mladých br-
něnských rapperů vyšla nadmíru dob-
ře, skladba se nese v  melancholickém 
duchu a je doplněná o kvalitní hudební 
produkci. Bohužel k tomuto songu ne-
vyšel klip, ovšem i  přes to tento track 
rozhodně stojí za  poslech. Podle slov 
Indiga bude nové album zásadním pro 
jeho kariéru, tak si ho určitě nenech ujít. 
 
5. ZAyO FT: sAmey 
– NeTOPieR
Klip k  tracku z  debutového Zayova 
alba Navždy mladý vyšel sice teprve 
před pár dny, avšak toto album spatřilo 
světlo světa již na  přelomu roku. Stále 
ještě mladé seskupení HAHA Crew se 
před nějakou dobou částečně rozdě-
lilo, každý se vydal jinou cestou, ale 
na  tomto tracku jsou opět všichni po-
spolu. Dlouho nevýrazný Zayo albem 
restartoval skomírající kariéru, Samey 
na  featu ukazuje svou dlouhotrvající 
kvalitu a  jazykový cit. Ani snad není 
potřeba zmiňovat, že tento track vyšel 
pod labelem F*ck Them, v  dnešních 
dnech velmi slavném labelu, na kterém 
mimo jiné nahrávají Gleb, Khans nebo 
v  současné době vězněný 6ix9ine. Po-
kud chceš vidět, jak se lidem pod křídly 
tohoto labelu žije, tak neváhej a pusť si 
tento track s videoklipem.
Daniel Jež, Jan Vokoun, foto: obland.org

Udělala jsem ve  svém osobním životě 
krok blíže ku filmu a začala jsem pracovat 
v kině. Za první dva měsíce točení sýrové 
omáčky k  pikantním či slaným nachos 
mě napadá jedna věta, kterou bych ráda 
řekla všem návštěvníkům. V kině nehrají 
jen Bohemian Rhapsody!
 Trhák o  životě Freddie Mercuryho 
láme rekordy, lidé na něj chodí podruhé, 
potřetí. Berou s  sebou kamarády, kteří 
film ještě neviděli. Celkově se o tomhle 
filmu a o Queenech hodně mluví. A pro-
to bych vás ráda pozvala i na jiná díla.
 Začneme na  domácí půdě, kde 
vznikla svérázná, hvězdně obsazená 
komedie Ženy v  běhu. Jako většinou 
v  novějších českých filmech, i  zde se 
nějakým způsobem jedná o ženu, která 
se rozhodla vzít život do vlastních rukou 
a udělat něco velkého, v tomto případě 
uběhnout maraton. Se všemi svými dce-
rami a urnou zesnulého manžela v bato-
hu. A právě běžecké tréninky, jak se zdá, 
vyřeší nejeden rodinný problém.
 Tuzemský je i nový film Jiřího Mádla 
Na  střeše. Pokud se vám název zdá po-
vědomý, je to proto, že byl minulý rok 
často skloňován v  souvislosti s  úmrtím 
Jana Třísky, který zde měl ztvárnit hlavní 
roli nevraživého profesora Rypara, který 

u sebe nechá bydlet mladého Vietnam-
ce Songa, jehož našel na  střeše. Hlavní 
roli po něm nakonec převzal Alois Šveh-
lík.
 Z  Francie přichází pokračování 
úspěšné komedie Co jsme komu udělali?, 
nesoucí trefný název Co jsme komu zase 
udělali?. Když už se patriotský pár ko-
nečně smířil s  původem ženichů svých 
dcer, přichází nová hrozba v  podobě 

touhy opustit Francii. Jejich úkolem se 
tedy stává ukázat svým dcerám a zeťům, 
že Francie je nádherná země.
 Jestli stejně jako já čekáte, kdy pře-
stane Keira Knightley hrát mladinké 
slečny, určitě vás stejně jako mě zaujme 
Colette: Příběh vášně. Sedmnáct let hrát 
sedmnáctileté, to se povede málokomu. 
V tomhle snímku se mladá Sidonie-Ga-
brielle Colette (ztvárněna právě Keirou) 
zamiluje do  o  patnáct let staršího Paří-
žana Willyho. Z venkova je sňatkem ka-
tapultována do společnosti francouzské 
smetánky a literátského bohémství, kde 
se sama stává spisovatelkou. 
 Poslední odstavec bych ráda tradič-
ně věnovala příběhu ze studia Marvel. 
Začátkem března totiž přichází do  kin 
Captain Marvel, jedna z  nejmocnějších 
superhrdinek světa. Kvůli mezihvězdné 
válce dvou mimozemských ras se hrdin-
ka Carol ocitá na Zemi, kde zjišťuje, že se 
zde necítí úplně cizí.
 Kino má i v tomto období co nabíd-
nout, tak neváhejte a  zkraťte si čekání 
na jarní slunce jeho návštěvou. A neza-
pomeňte se před promítáním zastavit 
na baru.

text: Kristýna Jandová
foto: falcon.cz

Dlouhá zima plná filmů

Přijde mi, že si často lidé (a  to nejen) 
kolem mě ani neuvědomují, jaké štěs-
tí mají, že žijí právě dnes a  přes shon 
a stres každodenního života zapomínají 
být vděční za  to, jak dobře se vlastně 
mají. Nemůže za  to jen ta nechvalně 
známá česká vlastnost - věčná nespo-
kojenost, historie je pro většinu lidí jen  
fakt. Něco, co se stalo a zasluhuje připo-
menutí snad jedině v hodinách dějepi-
su. Něco, co do našich životů už aktivně 
nezasahuje a je tedy zcela právem opo-
míjeno. Naštěstí i dnes existují lidé, kteří 
ve svých dílech historické události zpro-
středkovávají pro ty, kteří zapomenout 
nechtějí. 
 Tatér z  Osvětimi, kniha na  motivy 
skutečného příběhu, byla pro mě už 
podle názvu zajímavou volbou. Dou-
fala jsem, že to bude něco jako knižní 
adaptace bezpočtu dokumentů o  pře-
živších holocaustu, které jsem zhlédla. 
Vypráví životní příběh mladého sloven-
ského žida, který se obětoval pro svoji 
rodinu a  do  Osvětimi odjel v  průběhu 

války takřka dobrovolně, se svou vlastní 
zkreslenou představou o pracovním tá-
boře. Přesvědčen o  bezpečí svých blíz-
kých pak snášel útrapy skutečného pek-
la na zemi, byl svědkem zvěrstev, které 
v táboře byly na denním pořádku, a sám 
se ocitl v situacích, kdy snad jen zázra-
kem unikl nejhoršímu. Některé momen-
ty knihy jsou až k neuvěření právě díky 
kontrastu mezi lidskostí a  odpornou 
brutalitou. Rovněž ale ukazují, jak moc 
láska, která se dala nalézt i  v  těch nej-
temnějších časech historie, pomohla 
nejen dvěma mladým lidem k  přežití 
a  uchování víry v  lepší život. Příběh 
Ludwiga Eisenberga a  jeho životní lás-
ky Gity, vyslechla a později také sepsala 
jeho blízká přítelkyně Heather Morris. 
 Z filmových dokumentů jsem možná 
znala všechno to, o čem příběh románu 
vyprávěl, přesto mě to nejspíš nikdy ne-
přestane šokovat, znovu a znovu. Po čas 
čtení jsem nejednou měla smíšené 
pocity, kdy se slušelo plakat i pousmát 
zároveň. S tím ale musí člověk počítat… 

Pro mě to byl emotivní příběh, který 
mi především připomněl, že zdánlivě 
příšerný stres, kterému mnohdy čelím, 
není vlastně vůbec nic. 

text: Barbora Mašková
foto: databazeknih.cz

HiSTOriE dNEšku 
Salm Modern
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Od 28. října mohou diváci starší deseti let navštívit divadelní studii strachu 
s názvem To, co žije pod tvojí postelí od Natálie Preslové a Janka lesáka. 
experiment trvá 45 minut a i vy se ho můžete v malém divadle zúčastnit. 
 Dva vědci a jejich asistent provádí výzkum přímo před očima diváků. 
snaží se zjistit, co žije pod postelí dvanáctiletého chlapce. Jsou přesvěd-
čeni, že pod ní musí něco nebo někdo být, když se každou noc budí tolik 
lidí strachy a bojí se z postele vylézt. co vy? Bojíte se strašidel? A bojíte se 
smrti? Překvapila vás předchozí otázka? 
 Věřte, že sami vědci se báli. A dospělí diváci se báli ještě víc, protože 
zlehčovali smrtelně vážné otázky smíchem. 
 Bály se děti? Pochopily nadsázku, jako například že pro kvalitní výstup 
studie je zapotřebí pitva subjektu (dítěte)? Pochopily závěr? Na tuto otáz-
ku se pro změnu bojím odpovědět já. Vzhledem k tomu, jak herci děti vy-
strašili, si myslím, že závěr byl příliš uspěchaný. Přitom nejdůležitější částí 
na celém konceptu je vysvětlit dětem, že se není čeho bát. A rozhodně mi 
nesedl výrok: „Díky strachu bychom byli schopni postavit se pravé hrozbě, 
kdyby přišla.“ Jaká pravá hrozba?! Tím se měly uklidnit děti, nebo vyděsit 
ještě rodiče? mimochodem i s rodiči by se dalo pracovat, protože i oni mají 
své strašáky – například stáří, nezaměstnanost, samotu. Není potřeba říct 
i jim, když už přišli, že takový strach je úplně stejně marný jako ten z bubá-
ků?
 Nicméně odkrývání prostěradla a odhalování tajemného přízraku byl 
výborný moment překvapení, který diváky slyšitelně zaskočil. Jsme straši-
dly sami sobě. Zbytečně.
 Přes veškerou kritiku obdivuji tvůrce, že se pustili do tak těžce uchopi-
telného tématu a originálně ho zpracovali (aspoň na tu tři čtvrtě hodinku).

text: Martina Mašková
foto: Petr Zikmund

Po předchozí vyprodané dvojce je nyní 
na  pořadu třetí díl českobudějovické 
rave ságy. Ačkoliv už nestojí v  čele li-
neupu tak kontroverzní osoby, jakými 
jsou Dvoulitrboyzz či Carmello, je se-
stava rozhodně zajímavá. Asi největším 
jménem je slovenské uskupení Khans, 
známé pro svůj psychadelický trap, 
které na  česko-slovenskou scénu svou 
hudbou přiválo svěží vítr. Dále se obje-
ví tři reprezentanti brněnského labelu 
Babypool: Indigo, Persil.P a  dj DXMNK. 
Tahle trojice má rozhodně publiku co 
říct. Indigo bude navíc brzy vydávat své 
debutové album 4B0082, a tak nejenže 
na show určitě vytáhne své nové sing-

ly, ale zároveň budou České Budějovice 
jednou z  jeho prvních zastávek po  re-
leasu. Jako poslední se ukáže slovenský 
rapper Luna, mladý talent z labelu Dog-
ma. A že předvede výbornou show, nám 
potvrzuje i jeho nové EP “99”, na kterém 
má krom několika nadupaných solo 
tracků i  kolaboraci s  již legendárním 
Ideou. Kromě rapperů se objeví i spous-
ty djů, kteří skrze své sety zahrají pro 
místní dosud nepoznanou muziku. Po-
kud nechceš o tento nezapomenutelný 
zážitek přijít, běž si rychle do  Komik-
su pro lístek za  200 Kč. A  nezapomeň 
o tom říct svým kámošům.

Daniel Jež

každá slavná kapela byla kdysi jen 
jednou z  mnoha amatérských sku-
pin, která se snažila prorazit a  zís-
kat si fanoušky. Jednou takovou 
nadějnou skupinou u nás v Českých 
Budějovicích jsou The Funkers. Tuto 
studentskou kapelu, hrající na  (ne)
tradiční nástroje, můžete už více 
jak dva roky potkávat na  různých 
akcích, například na  Jírovcovka 
párty nebo na majálesu. Jak vlastně 
„Funkeři” vznikli, kdo jsou a čím se 
odlišují? Na  to jsme se zeptali čle-
nů samotné skupiny v následujícím 
rozhovoru.

Jak vaše skupina vznikla? Kdy jste za-
čali koncertovat?
„Naše skupina vznikla vlastně tak tro-
chu náhodou. Zhruba před dvěma roky 
jsme začali secvičovat pár písniček, teh-
dy to ale bylo jen tak pro zábavu. Po pár 
měsících cvičení doma jsme se odhod-
lali vytáhnout nástroje i  ven na  ulici 
a zahrát si veřejně. Byli jsme překvape-
ni, když se u nás lidé začali zastavovat 
a  občas nám hodili peníze do  futrálů 
od  nástrojů. Bylo vidět, že se jim naše 

hraní líbí, a to bylo prostě skvělý. Jeden 
z  kolemjdoucích nás dokonce pozval, 
abychom zahráli na jeho akci Město li-
dem, lidé městu. Od té doby si nás lidé 
začali zvát na  maturáky nebo firemní 
večírky a naše kapela se rozjela naplno.“
Na jaké nástroje hrajete?
„Obecně hrajeme především na  de-
chové nástroje, což je jeden z hlavních 
rozdílů oproti klasickým kapelám. Kon-
krétně tady máme trumpetu, dva saxo-
fony, cuzafon (nástroj podobný tubě), 
dále bicí a od léta máme také kytaristu 
a zpěváka.“
Proč „The Funkers”?
„Pokud někdo čekal, že to má nějaký 
hlubší význam, tak ho bohužel musíme 
zklamat. „Funkers” vymyslel náš kama-
rád cestou z hospody a nám se to jmé-
no jednoduše zalíbilo. Druhou alterna-
tivou byly už jen „Zelené lžíce”, což zní 
spíš jako název nějaké punkové kapely.“
Jakou hudbu hrajete?
„Martin vždy říká, že hrajeme Dechov-
ku 2.0. Na jednu stranu hrajeme na ná-
stroje, které už nějakou dobu nejsou 
moc v módě. Co se písniček týče, je to 
ale přesně naopak. V  našem playlistu 

máme ty nejnovější hity, jako třeba 
Thrift shop, nebo hit maturitních ple-
sů Borovička. Když k tomu ještě přidá-
me tancování během výstupu, vzniká 
z toho celkem vtipná a zajímavá show.“
Na jakých akcích jste hráli?
„Hrajeme tak různě po  maturácích, 
na oslavách a podobně. Hodně jsme si 
užili třeba hraní na Majálesu nebo na Jí-
rovcovka párty, to byl nářez. Na akce si 
nás lidé zvou většinou sami přes náš 
facebook nebo instagram.“
Co byste poradili začínajícím kape-
lám?
„Musíte si uvědomit, že kapela není jen 
hraní. Každý člen by měl být komuni-
kativní a  zodpovědný, aby pak třeba 
nechyběl na zkouškách a nebyly s ním 
zbytečné problémy. Celá kapela by se 
také měla shodnout, kdo z  nich ji po-
vede, bude organizovat zkoušky atd. 
Nejdůležitější je ale samozřejmě cvičit, 
cvičit a  cvičit tak často, jak jen to jde. 
My míváme zkoušky jednou nebo dva-
krát do týdne s tím, že svůj repertoár už 
máme a umíme. Na začátku do toho ale 
musíte dát maximum.“

text: Lukáš Hypša, foto: Jakub Zeman

Třída maturantů na  českobudějovic-
kém Zdravotnickém lyceu má celoden-
ní vzdělávací program na téma duševní 
zdraví. Studenti popisují, co se jim vy-
baví, když se o někom řekne, že blázní. 
Vlastní zkušenost s tím má i Jana, která 
je profesionální fotografkou. 
 „Duševní nemoc s sebou nese stig-
ma. Dokud studenti nevědí, že mám 
vlastní zkušenost se schizofrenií, tak 
se za své postoje nestydí. Ve chvíli, kdy 
řeknu o své nemoci, tak se mi studenti 
na  více školách za  svá předchozí slo-
va omlouvali. Není však za  co, každý 
máme právo na vlastní postoj,“ je pře-
svědčená Jana.   
 Podle evropských statistik má až 
20 % mladých lidí duševní problémy. 
Závažná onemocnění typu schizofre-
nie, bipolární porucha atd. nejčastěji 
propukají v  dospívání. Velká část mla-
distvých má také zkušenost s duševním 
onemocněním ve  svém blízkém okolí. 
Není však prostor, kde o tom hovořit. 
 Zpátky na  Zdravotnické lyceum. 
Vzdělávací program moderuje dvojice 
Markéta Masopustová a  Tomáš Trajer. 
Markéta Masopustová má dlouholeté 
zkušenosti z  českobudějovického Kri-
zového centra pro děti a rodinu a z te-
rapeutické praxe. Tomáš Trajer pracuje 
10 let s  lidmi s  duševním onemocně-
ním ve FOKUSu České Budějovice. Oba 
jsou sehraní, uvolněná atmosféra pod-
poruje studenty v diskusi.  
 Při závěrečném hodnocení popsala 
své dojmy jedna studentka Zdravotnic-

kého lycea takto: „Dostala jsem dnes 
dárek, i  když ne hmotný. Měl podo-
bu toho, že jsem mohla nahlédnout 
do vnitřního světa Jany. Jejího životní-
ho příběhu a toho, jak vnímá své dušev-
ní onemocnění. Už nebudu ty lidi tak 
stigmatizovat, spíše k nim budu hledat 
cesty.“  
„Pro mě život nemocí teprve začal.“
 Profesionální fotografka. Na základ-
ní škole se opakovaně stala terčem ši-
kany spolužáků. Střední škola a internát 
pro ni znamenaly úlevu, od  druhého 
ročníku prospívala s vyznamenáním. 
Mánie a  bludy se projevily až na  vyšší 
odborné škole. „Rodiče ze mě byli úpl-
ně na  nervy. Posadili mě do  kuchyně 
a ptali se, jaké beru drogy nebo v jaké 
jsem sektě. Já jen seděla a v klidu říkala, 
že oni to jednou pochopí,“ vylíčila první 
projevy onemocnění. 

 Když začala slyšet hlasy a měla po-
cit, že ji sleduje a natáčí televizní štáb, 
požádali rodiče o  pomoc odborníky. 
„Přijela záchranka s  tím, že pojedeme 
do  nemocnice a  já řekla ano. Musela 
jsem, kvůli rodičům, už jsem sama vě-
děla, že je něco špatně. Zabalila jsem si 
věci, nasedla do sanitky.“ Na psychiatrii 
Jana strávila dva měsíce. Medikace, kte-
rou jí lékaři naordinovali a  postupně 
vyladili, začala pomáhat. 
 Po ukončení hospitalizace stále do-
chází k psychiatrovi. Ze zdravotních dů-
vodů zažádala o invalidní důchod, táta 
jí pomohl vybudovat vlastní fotoateliér. 
„Pro mě mou nemocí život neskončil… 
pro mě tím život teprve začal,“ zdůraz-
ňuje Jana. 

text: Věrka Michalicová
foto: Jana V.

Pomáhá měnit názor mladých na lidi s duševním onemocněním

The Funkers a jejich dechovka 2.0TO, cO žiJE POd TVOJí POSTELí, 
JSi TY SÁm

Skoolrave potřetí
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Vedneměsíčník vychází za podpory:

měsíc ve dne
literární kavárna

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

V české i světové politice je zvykem 
udělovat prostřednictvím titulu po-
myslné prestižní ocenění „Zoufalec 
roku“. Protože rok je dlouhá doba 
a  o  kvalitní bizár tu rozhodně není 
nouze, je potřeba vyhovět více je-
dincům naráz. No a  jelikož se jed-
nalo o  jubilejní rok 2018, adeptů 
na titul máme hned krásných dvacet 
– první desítku v  tištěné podobě, 
druhou k  nalezení na  našich webo-
vých stránkách. Inu, seznamte se:

Netransparentně transparentní pre-
zidentská kampaň  – Věnujme sym-
bolicky (a  také chronologicky) první 
místo na  seznamu prezidentu Miloši 
Zemanovi. Stejně jako tomu bylo před 
pěti lety, tak ani tentokrát se svým 
hnojometem nezklamal. Kuriózní je 
však tentokrát financování přímo jeho 
kampaně, která byla tak transparentní, 
že na  její transparentnost odmítal od-
povědět celý jeho tým v čele s předse-
dou hnutí SPO Janem Velebou, který 
pro nedostatek argumentů tehdy ode-
šel z natáčení rozhovoru pro platformu 
DVTV. I  tak je ovšem odvoditelné, od-
kud vítr vane.

Příliš zabroušeno – Vskutku intelektu-
ální výplod bylo možné opět zaslech-
nout z  úst Miloslava Roznera, člena 
hnutí SPD. Ten totiž přirovnal dnes již 
veřejně známé Lety u  Písku k  neexis-
tujícímu pseudokoncentráku, čímž za-
příčinil nejen zpochybnění všech jeho 
obětí, ale také i názvu své strany, která 
z nějakého nepochopitelného důvodu 
nese slovo „svoboda“.

Hlásná trouba Hradu zasahuje – Kdo 
by za  poslední rok nezaslechl jméno 
Jaromír Soukup –majitele mediální 

společnosti Empresa media.  V  zajetí 
vlastního narcisismu vytvořil během 
roku více než deset pořadů, ve kterých 
pochopitelně figuruje jakožto hlavní 
protagonista. O sobě tvrdí, že svou prá-
ci vykonává nezaujatě, což mimo jiné 
dokazuje například tím, že se osob-
ně rád vystavuje na  akcích spojených 
s osobou pana prezidenta.

Perly české žurnalistiky – Dušoval se, 
že nebude ovlivňovat média a voilà – 
skutek utek. Mediální magnát Andrej 
Babiš dnes používá svá média nejen 
k  šíření alternativní „pravdy“. Krom 
toho například prostřednictvím tisku 
odvolává své lidi nebo maskuje přešla-
py skrze svého šéfredaktora MF Dnes 
Jaroslava Plesla – aneb běžná praxe 
Babišovy mediální mašinerie, která 
píše, jak vůdce píská. Proč taky psát 
o  demošce s  něklika tisíci zúčastně-
ných? Na otvírák hodíme něco o auto-
lékárničkách, protože to je to, co naše 
lidi trápí nejvíce.

Těžba kryptoměn – V rámci zachování 
neutrality a  vyvážení bipolární křivky 
by bylo vhodné zmínit i nějaký ten kiks 
odnaproti. Této příležitosti rovnou vyu-
žil novopečený poslanec Pirátů Tomáš 
Vymazal, který ve svém služebním bytě 
těžil Bitcoiny tak vášnivě, že mu jeho 
výkonný počítač posloužil i jako prima 
přímotop, ovšem za  poněkud nekřes-
ťanskou sumu peněz.

Prázdniny na  Krymu – Ne, opravdu 
se nejedná o nový filmový snímek, po-
jednávající o  idylce na  Ruskem anek-
tovaném poloostrově, ačkoliv se tak 
možná může zdát. V  podstatě nic no-
vého pod sluncem – pan premiér pro-
stě jen potřeboval uklidit svého syna 

mimo dosah bezpečnostních složek 
a  novinářských hyen, protože na  těch 
ukradených padesát míčů pro Čápák 
má zkrátka nárok a  není potřeba, aby 
o  tom někdo vypovídal. Vidíte v  tom 
snad něco jiného? Vždyť je to vlastně 
úplně běžný postup, jak řešit podobné 
situace.

Prezidentův synátor v  nesnázích – 
Přešaltujme nyní k  našemu bývalému 
prezidentu Václavu Klausovi, resp. jeho 
synu. Václav Klaus mladší čelí těžké si-
tuaci, a tak se holt musí spokojit s rea-
litou, že stále žije ve stínu svého otce. 
To se například projevuje tím způso-
bem, že si tu a  tam občas zanálepku-
je na  účet svých soků nebo v  období 
okurkové sezony vymýšlí podobné 
vylomeniny jako např. blokování ko-
mentářů na  Facebooku. To, že těžko 
snáší kritiku adresovanou jeho osobě 
se projevuje třeba vytříbenými výrazy 
typu „Co víš o  mých manželstvích ty 
*****?“ (jsme slušné studentské noviny, 
proto Vás prosíme, abyste si patřičnou 
vulgaritu dosadili až v  pohodlí vašich 
domovů. Děkujeme!)

Hradní excesy – Bez našeho přední-
ho reprezentanta naší republiky by si 
už málokdo dokázal představit život, 
i  když by to mnoho lidí jistě milerádo 
udělalo. Prezident Zeman se může ra-
dovat ze situace, kdy mu coby podruhé 
zvolené hlavě státu již nic nestojí v ces-
tě. A  tak se i  aktuální funkční období 
můžeme kochat nad výčtem prezi-
dentových výtržností. Je libo například 
kouření pohanky, pálení červených 
trenýrek či nové výrazivo v  podobě 
ekonomických z****, lepšolidí nebo 
čučkařů?

Ťok silničářem  –  Stejně nesourodé 
slovní spojení jako „kozel zahradní-
kem“. Pokud si lámete hlavu nad tím, 
že tomu, co v  životě děláte, vůbec 
nerozumíte, nepropadejte panice. 
V  případě našeho vrchního asfaltéra 
z  ministerstva dopravy Dana Ťoka to 
evidentně platí dvojnásob. Naše vláda 
jistě maká od časného rána do pozdní 
noci, abychom se konečně přiblíži-
li světové špičce, ačkoliv se tempem 
stavby dopravních komunikací blížíme 
možná tak k  Turkmenistánu. Korunu 
tomu Ťok nasadil však teprve nedáv-
no, kdy jeho naprosto střízlivé plány 
přerušila nečekaná prosincová sněho-
vá kalamita (kdo by to byl řekl). Takže 
gratulujeme!

Ovčáček na  VŠE – Nejvzdělanějšího 
mluvčího z hradní skvadry není možné 
vynechat. Dle jednoho nejmenované-
ho proděkana z VŠE je vtipný a leckterý 
novinář mu prý závidí (no to nevim). 
Těžko použít obrat „znásilnění logiky“ 
jinde, než právě tady. Pan Ovčáček 
totiž přednášel o  dezinformacích, což 
možná dává stejnou logiku, jako kdyby 
Kajínek přednášel o  stavu kriminality 
u nás.
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Z  průzkumu, který provedly Ústav pro 
českou literaturu Akademie věd a  Ná-
rodní knihovna, vyplývá, že 83 % Če-
chů přečte za  rok alespoň jednu knihu. 
Takový „Čech průměrný“ potom za  rok 
knih přečte šestnáct, četbě se věnuje asi 
třicet osm minut denně, ročně si koupí 
šest knih, za které zaplatí asi 1500 korun 
a  do  veřejné knihovny zajde jedenkrát 
měsíčně.
 Ačkoli toto skóre není vůbec špatné 
(například takový Američan přečte knih 
ročně „jen“ jedenáct a  občan Británie 
dokonce pouze sedm), ba naopak se ob-
čané České republiky řadí mezi jakousi 
„světovou čtenářskou elitu“ a  v  žebříč-
ku zemí, které četbou tráví nejvíce času, 
okupují šesté místo, rozhodl se pětadva-
cetiletý student žurnalistiky Jakub Pav-
lovský přitáhnout ke čtení ještě více lidí. 
A tento svůj cíl pojal vskutku netradičně 
– nové čtenáře totiž oslovuje prostřed-
nictvím populární sociální sítě Insta-
gram, kde si založil účet, na který přidává 
fotografie s knižní tematikou. 
 Pokud na  jeho instagramový profil 
zabrousíte, zjistíte, že Jakub si (nejčastěji 
ve  svém tradičním tureckém sedu) při 
čtení knih „zapózoval“ na kameru napří-
klad v bazénu, na střeše katedrály v Mi-
láně, uprostřed silnice, nebo dokonce 
v popelnici.
 „Fotky dělám hlavně kvůli upoutání 
pozornosti. Lidi to často přiláká třeba 
proto, že jde o neobvyklé místo k sezení, 
ale pak vidí i to, že si čtu.“ říká tento stu-
dent původem ze Slovenska. 
 A o  tom, že Jakub pozornost oprav-
du upoutat umí, svědčí i počet followerů, 
kterých už má přes třináct a půl tisíce.
 Podle svých slov se ovšem Jakub 
o  knihy původně příliš nezajímal, díky 
svému projektu, nazvanému Book’s Ca-
lling, se z  něj však stal knihomol, který 
doufá, že ke  čtení motivuje i  další lidi, 

ukáže jim, že číst se dá opravdu „kdykoli 
a  kdekoli“ a  že i  v  dnešní době je čtení 
pořád „in“.
 Projekt tohoto mladíka, který se 
kromě čtení snaží také aktivně pod-
porovat rovná práva LGBT komunity, 
ovšem není jen o  zajímavých fotkách 
s  knihami pořízených na  netradičních 
místech. Na otázku „Co všechno projekt 
zahrnuje?“, kterou Jakubovi v rámci roz-
hovoru pro  magazín Aktuálně.cz polo-
žila Tereza Vodáková, odpovídá: „Díky 
ohlasu na  Instagramu jsem nedávno 
založil svůj on-line book club na  Good-
reads.com, do  kterého se může přidat 
kdokoli. Zahrnuje seznam titulů, které si 
chci už dlouho přečíst. Ukázalo se, že to 
má dost lidí stejně. On-line verze je však 
pokračováním té off-line. Od  začátku 
loňského roku se scházíme pravidelně 
každý měsíc přibližně v 15 lidech. Čteme 
dopředu vybranou knížku, jejíhož autora 
či autorku potom pozveme na  setkání 
a  diskutujeme. Je to vlastně takové ko-
morní setkání pro knihomoly. V  off-line 
klubu čteme aktuální knížky a  zároveň 
většinou české autory. Je totiž nereál-
né dostat sem spisovatele ze  zahraničí 
kvůli hodině a  půl povídání. Když si ale 
někoho zvou nakladatelství, občas nám 
ho propůjčí.“
 Častým jablkem sváru mezi čtenáři 
je, zda dát přednost staré dobré papí-
rové klasice, nebo si dopřát trochu té 
„moderny“ v podobě elektronické čteč-
ky knih. A co si o tom myslí Jakub? „Po-
kud si člověk chce knihu opravdu užít, 
je vždycky lepší mít vlastní, papírovou. 
Tak můžete cítit její vůni, vidět všechnu 
grafiku, může si ji procházet. Když si chci 
čtení vychutnat, v  elektronické podobě 
mi tam vždycky něco chybí. Papírová 
kniha je svět o  sobě, který vidím, cítím 
a můžu ocenit veškerou práci za ním.“

text: Kateřina Marešová

S knížkou se fotí v popelnici, 
v bazénu nebo na střeše katedrály 
v Miláně a Instagram ho miluje

dvacka  
nejbizarnějších 
okamžiků 
české politiky  
za rok 2018


