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Drazí čtenáři,
společně s teplem k nám dorazilo i květnové číslo Vedneměsíčníku. Máj je čas nejen lásky, 
ale i majálesu, a tak – jak už bývá naším dobrým zvykem – se májový Vedneměsíčník nese 
zejména v duchu Budějovického Majálesu. Samozřejmě se dozvíte, jaké taháky si pro vás 
letos organizátoři připravili, ale nezapomněli jsme ani na populární rozhovory s jednotli-
vými králi středních škol, z nichž jeden se stane na jeden rok králem všech budějovických 
studentů.
 Pokud naopak toužíte přečíst si i o něčem jiném než o všudypřítomném majálesu, přiná-
šíme rozhovor s Jiřím Drahošem a Michalem Vítovcem, fotografem jihoamerického Rallye 
„Paříž – Dakar“. Bez povšimnutí jsme však nenechali ani další osud altánku v Háječku nebo 
studentskou iniciativu Fridays for future. Poskytujeme tedy více než dost potravy pro vaši 
předmaturitní prokrastinaci.  
 A jelikož maturita zanedlouho čeká i mě, přišel čas, abych pomyslné šéfredaktorské 
žezlo předala dál. Ráda bych se s Vámi tedy rozloučila. Děkuji za Vaši přízeň v uplynulém 
školním roce a novému vedení přeji hodně štěstí a trpělivosti v roce nadcházejícím. 

Jitka Řehořová, šéfredaktorka 
foto: Anežka Dudáčková 

Prší, prší, jen se... majáles
Šestnáctý Majáles. A  to Budějovický. 
Na  loňském jubilejním patnáctém roč-
níku jste na něm mohli slyšet německou 
vysoko mířící Leyyu, mladou pražskou 
rockovou kapelu Sergeant Jammer či 
českobudějovické VEES s  jejich indie/
rockovou hudbou. Mohli jste zažít ro-
mantickou novinku loďokino, skate 
contest v  historickém jádru města či 
členy týmu v  modrých tričkách, jak po-
bíhali v holínkách a s kýbly naplněnými 
dešťovou vodou, která se rozhodla opus-
tit nebeská mračna zrovna v  předvečer 
pátečního open air. Ale na co se můžete 
těšit letos? 
 Místem nedělního zahájení zůstává 
opět Náměstí Přemysla Otakara II., kde 
bude divákům v  rámci představování 
králů, odhalena jedna ze soutěžních dis-
ciplín.
 První zmínku o pondělním programu 
si zaslouží rozhodně českobudějovická 
kapela středoškolských studentů, kterou 
jste v posledních dvou letech mohli sly-
šet na téměř každé hudební akci, od ma-
turitních plesů přes nejrůznější kulturní 
akce až po  Majálesové jamy. Ano, ka-
pela The Funkers. Právě tito kluci hrající  
na dechové nástroje, zavládnou Majále-

sové kavárně už v pondělí v 18.30. Hned 
po nich přijdou na scénu další budějčá-
ci, kapela BEZNOT, pro kterou je hudba 
velká srdcovka. „JAZZ, FUNKY A SOUL, to 
jsou žánry, které nás spojují. Hrajeme co-
very od  známých jazzových, funkových 
a  soulových interpretů,“ říkají. Na  ty se 
můžete těšit v 19.30, na témže místě jako 
The Funkers. 
 Úterý a divadelní hra Milostný dopis 
ženě, kterou nemilujeme. Tvrdá životní 
realita a  zkušenost nebo večer plný zá-
bavy? Odpověď na to bude čekat v 19.00 
v Malém divadle. Na konci večera nasta-
ne přesun do Velbloudu, kde si můžete 
poslechnout letošního zástupce našich 
Slovenských sousedů – Boy Wonder, kte-
rý se do všeobecného povědomí dostal 
díky partě Turbo Boost. V roce 2012 vy-
dal svůj první singl a za letošní rok už má 
dva nové, které sklízí obrovský úspěch.    
 Středě bude vládnout umění. Akce 
Artekruhy bude místo, kam budou moci 
lidé od  čtyř hodin odpoledne přijít, 
malovat obrázky, mluvit s  jinými lidmi 
a  zkoušet dělat věci trochu jinak. Umě-
lecký den pak můžete zakončit randíč-
kem v  nezapomenutelném autokině 
na náplavce. Od 21.00 se bude promítat 

legendární film Pulp Fiction.
 Všem je jasné, že čtvrtek bude dnem, 
kdy už všichni budou stříhat pomyslný 
metr a těšit se na páteční open air. Čeká-
ní si ale i tak můžete zkrátit na neobvyklé 
přednášce, kterou jen tak doma, v práci 
nebo ve  škole neuslyšíte: „Život s  HIV 
v roce 2019“ je název, který mluví za vše. 
Téma, o kterém však jistě vše nevíte. A že 
je to tabu? Přijďte to změnit. Začíná se 
v  16.00 v  kavárně Široko, pzn. dotazfri-
endly. A  pak jsou tu i „Všechny báječné 
věci“. Že by to bylo jídlo? Nebo snad 
pivo?  Kdepak! Jedná se o divadelní hru, 
která vykouzlí úžas na  tváři každému, 
kdo přijde v Majálesový čtvrtek v 19.00 
do Domu umění. 
 No a pátek? Poté co městem projde 
průvod plný tematických masek a bude 
na  trůn usazen nový Majálesový král, 
začne nepřetržitý hudební program tr-
vajícícelý den až do nočních hodin. Ná-
sledovat bude afterparty ve  Velbloudu. 
Přes den zazáří kapely a jména jako Iggy 
Mayerov, Houpací koně, Vložte kočku, 
Zvíře jménem Podzim, Paul Stephan 
a FVLCRVM.

Text Adéla Hodianková
Foto Jakub Zeman 

Víte, co je Banát? Že jste o něm ještě neslyšeli? Jsou to vesničky v oblasti Banát 
v Rumunsku, kde se stále ještě mluví česky a místní obyvatelé dodržují české tra-
dice, až to leckdy působí jako „skanzen“. Místní děti se sice učí česky ve školách, 
ale vlivem „rumunizace” se čeština dostává na vedlejší kolej a děti tak přestávají 
ovládat především gramatiku. Jak ale zařídit, aby byli žáci motivováni k procvičo-
vání jazyka svých předků?
 S řešením přišly studentky Biskupského gymnázia v rámci projektu na semi-
nář základů společenských věd.
„Už před rokem na rodinné dovolené mě napadlo, že by si mezi sebou mohly do-
pisovat děti od nás s dětmi z Banátu. Debaty s místními se často týkaly i zachování 
existence české komunity a já jsem pochopila, že právě otázka české gramatiky 
v psaném projevu je nejproblematičtější,” objasnila základní smysl projektu jedna 
z jeho řešitelek Adéla Tetourová.
 Nejdříve ale bylo potřeba najít vhodné partnery pro tuto dnes již poněkud 
archaickou formu komunikace. Volba padla na žáky z CZŠ Rudolfovská za českou 
stranu a za tu rumunskou na Michaelu Leoreanu, učitelku narozenou v banátské 
vesničce Eibenthal, která vyučuje v Ješelnici u Oršavy. 
 „Moc se těšíme na  vaše dopisy. Očekáváme, že si uděláme nové známosti, 
poznáme nové lidi, znovu přijdeme na  chuť dopisování rukou a  samozřejmě si 
budeme cvičit mateřskou řeč,“ vítá projekt Michaela Leoreana.
První dopisy už mají v rukou jejich rumunští adresáti, a to i díky finanční podpoře 
českého velvyslanectví v Bukurešti. Na odpověď teď budou netrpělivě čekat jejich 
čeští vrstevníci.
 „Pevně věřím, že díky tomuto projektu dojde nejen ke zlepšení zájmu o český 
jazyk, ale rovněž k navázání přátelství mezi dětmi, které spojují nejen mateřský 
jazyk,“ dodala Adéla Tetourová.

Nikola Drnková, Martin Volný

Banát: čeština bez hranic

Čtete ještě knihy? Pak i pro vás Literatura žije! A jak se stalo už tradicí, světem 
literatury ožilo celé naše město. Jeho srdce se rozbušilo na náměstí, kde jste si 
ve festivalovém stanu mohli vybrat a zdarma odnést jakoukoliv knihu z veřej-
né sbírky, i v literární kavárně Měsíc ve dne, která se proměnila v živou čítárnu. 
Na knihomily čekaly workshopy, besedy či slam poetry show. S literaturou jste 
ale mohli setkat i na méně obvyklých místech, např. v trolejbuse číslo 3, při lite-
rárním (orientačním) běhu.

Martin Volný, Klára Mydlilová
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Tomáš Knap, král BiGy
Proč podle tebe tvá škola vyhraje majálesovou soutěž?
Protože si myslím, že jsem král, který dokáže školu spojit. A Majáles je o spojování 
školy, o tom, že si to všichni lidi užijou a to je asi to, na co bych se chtěl zaměřit. 
Jsme nejsilnější škola, jsme škola, která má své hodnoty a která se dokáže spojit 
a jít jako jeden člověk!
V čem vidíš letos největší výzvu?
Největší výzvu vidím v tom, že v majálesovém týdnu máme maturity, takže bude 
ředitelské volno a lidi budou všude možně na dovolených. A my budeme lidi 
muset nahánět k majálesovým volbám.
Na co se naopak nejvíce těšíš?
Těším se na to, že budu pracovat s lidmi, že budu mít volno celý ten týden, takže 
si to užiju naplno bez školy. Primárně se ale těším na to, že si s těmi lidmi zablbnu. 
Jak se spolužáky, tak i s ostatními z jiných škol.
Co bys vzkázal čtenářům VDM?
Čtenářům VDM bych vzkázal, ať se jim daří, ať přijdou na Majáles a ať volí BiGy!

Tomáš Fišer, král Jírovcovky
Proč podle tebe tvá škola vyhraje majálesovou soutěž?
Tak já si myslím, že naše škola patří mezi ty, co si ten Majáles vždycky nejvíc 
užijou. Vždy do toho jdeme se strašnou vervou, už jen třeba při letošním „Febru-
álesu“ – volbě krále na Jírovcovce – byla účast neskutečná, větší než minulý rok. 
Navíc se nám zapojují nejen čerství prváci, ale dokonce i učitelé. Každej rok se 
nám daří být na prvních místech v hlasování, akorát pak nám vždycky nevyjde 
to finále. A právě to bych po těch šesti letech chtěl změnit. Člověk se na tu finální 
disciplínu sice nemá jak moc připravit, ale já když prostě cítím tu obrovskou čest 
a zodpovědnost, tak do toho chci dát co nejvíc.
V čem vidíš letos největší výzvu?
Vůbec celý Majáles bude dost náročný, jak fyzicky, tak psychicky. Občas to vidím 
už teď, když je třeba potřeba sehnat nějaký lidi na focení a podobně, tak ta práce 
s lidmi je dost namáhavá. Na druhou stranu mě to i poměrně baví, hlavní je, když 
jsou ty lidi fajn a je s nima dobrá domluva.
Co tak vim, tak králove bejvaj v tom Majálesovém tejdnu úplně vyčerpaní, pro-
tože musej bejt přítomný na všech akcích, jammech a podobně, tak toho se taky 
trochu bojím.
Na co se naopak nejvíce těšíš?
Úplně nejvíc se těším na průvod, ten se nám prostě podaří každej rok, ať už 
máme jakýkoliv téma. 
Při průvodu je úplně úžasná atmosféra, když procházíme tím městem na Sokolák, 
společně si zařveme, to tu školu hrozně moc stmelí.
Co bys vzkázal čtenářům Vedneměsíčníku?
Já bych chtěl vzkázat hlavně mladším ročníkům, aby do toho Majálesu prostě šli. 
Já jsem na to třeba v tý v primě a sekundě úplně nebyl, ale teď když vidím, že už 
mě moc Majálesů nečeká, tak musím říct, že to byla škoda.
Hlavně naší škole bych chtěl vzkázat, že všechny Majálesy, co jsme měli do teď 
byly prostě skvělý, tak to pojďme udržet a udělat to letos ještě lepší než kdy dřív!

Lukáš Hypša

Vítek Bezecný, král Jirsíkárny
Proč podle tebe tvá škola vyhraje majálesovou soutěž?
Už od minulýho roku se tady u nás na škole uchovalo takový to srdíčko
a láska ke škole, a to je asi naše nejsilnější stránka. Pokusíme se na tom stavět, 
ale zároveň si to prostě užít a s ničím se nestresovat. Naše škola je vždycky přes 
celej tejden hodně aktivní, chodíme na všechny akce, co Majáles pořádá, a to dělá 
nejvíc bodů. Navíc díky mému kamarádovi Martinovi Pickovi, který byl minulý rok 
králem, nejdu do královské soutěže úplně nepřipraven. Doufám, že se mi podaří 
vyhajpovat celou školu tak, jako to dokázal právě on.
V čem vidíš letos největší výzvu?
Pro mě budou určitě největší výzvou ty individuální královský disciplíny, abych 
zkrátka nezradil tu školu a nezklamal jí, tam to bude takový trochu stresující.
Na co se naopak nejvíce těšíš?
Tak já se těším na celej ten tejden Majálesu, na tu pohodičku a uvolněnou atmo-
sféru ve městě, všechny ty jammování a Majálesový akce. A samozřejmě, i když ty 
královský disciplíny pro mě budou náročný, i tak je to jedna z věcí na kterou 
se nejvíc těším.
Co bys vzkázal čtenářům Vedneměsíčníku?
Neleňte, zvedněte svoje zadky a běžte na Majáles! Určitě nechoďte jenom na zá-
věrečný večer v pátek, protože tam se stejně jenom všichni ožerou. Běžte a užijte 
si celej ten tejden, každej student i nestudent si tam najde to svý. Majáles je 
prostě ta nejlepší akce tady v Budějcích, jedna z nejlepších v republice, 
a proto by byla velká škoda o to přijít.

Lukáš Hypša

matěj Frydrych, král České
Proč podle tebe tvá škola vyhraje majálesovou soutěž?
Protože jsme Majáles nevyhráli 15 let a je čas to změnit! Je čas dát se dohromady 
a ukázat, že jsme silná škola!

V čem vidíš letos největší výzvu?
Největší výzvu vidím ve sjednocení naší školy a chci jí ukázat odhodlání, 
aby šla volit, aby se zúčastnila Majálesu a aby si to užila.

Na co se naopak nejvíce těšíš?
Nejvíce se těším na finální průvod.

Co bys vzkázal čtenářům VDM?
Ať jdou hlasovat pro Českou, to je jednoduchý!
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U příležitosti pětistého výročí smrti asi 
nejikoničtějšího představitele vrcholné 
renesance, Leonarda da Vinci, můžete 
od  7. května v  podkroví zrekonstruo-
vané Solnice na  Piaristickém náměstí 
navštívit výstavu věnovanou právě to-
muto geniálnímu mysliteli, vynálezci, 
ale především malíři. Podle slov členky 
správní rady společnosti Objevárium, 
v  jejíž režii projekt vznikl, se objevila 
myšlenka vytvořit výstavu zasvěcenou 
da Vincimu již před pěti lety a měla se 
konat právě u  nás v  Českých Budějo-
vicích, nicméně to kvůli absenci vhod-
ných prostor nebylo možné, a  tak se 
až nyní, poté, co exhibice procestova-
la města jako Písek, Praha či Kroměříž, 
dočká konečně své odložené premiéry 
i u nás. 
 Před dvěma lety v  písecké Sladov-
ně slavila výstava ohromný úspěch 
díky své neotřelosti a  interaktivitě. 
„Cílem výstavy bylo ukázat dětem ob-
dobí renesance a pestrou, fantastickou 
osobnost Leonarda da Vinciho jako 
myslitele, malíře, vynálezce, lékaře, 
konstruktéra, anatoma… Bylo na  ní 
kouzelné to, že děti měly možnost po-
znat dílo a vynálezy da Vinciho tak, že 
si s nimi skutečně hrály. Já jsem si tam 
s  nejmenšími návštěvníky jen povídal 
a nechal si je hrát,” říká Tomáš Novotný, 
který tou dobou pracoval ve Sladovně 
jako lektor. 
 Expozice vás přenese zpět do  po-
krokového patnáctého století a  vy si 
budete moci zevnitř prohlédnout velký 

model Leonardova vojenského tanku, 
zúčastnit se poslední večeře mezi apo-
štoly nebo digitálně vtisknout tajemné 
Moně Lise vlastní tvář. 
 Monika Hamerníková, členka spo-
lečnosti Objevárium, dodává: „Leonar-
dovy nápady byly nepřeberné jako 
vesmír, něco si tam najde skutečně 
každý, jak děti, které baví malování, tak 
tatínkové, které zajímá technika, tak 
maminky, které zaujme třeba preciz-
nost anatomie. Probíhat budou i různé 
workshopy zahrnující rozmanité tech-
niky umělecké tvorby.” 
 Leonardovými učni se můžete stát 
až do  8. září a  já sama se už těším, až 
výstavu navštívím.

Lydie Rosenkrancová

Přijďte tvořit 
s Da Vincim

Možná jste zaznamenali množící se 
skupinky nadšenců, které se prohánějí 
po Sokolském ostrově ve snaze dohonit 
disk. To se budějovický ultimate frisbee 
team 3SB už definitivně rozloučil s halo-
vou sezónou, nazul kopačky a  pustil se 
do přípravy na tu venkovní. Laťka je vy-
soko – navázat na úspěchy z haly.
 Letošní klání mezi čtyřmi stěnami to-
tiž dopadla více než úspěšně. Medaile se 
podařilo ukořistit ve  všech kategoriích 
Halového mistrovství ČR. Sérii cenných 
kovů odstartovali junioři v  Bohumíně, 
odkud si dovezli titul vicemistrů. Netrvalo 
dlouho a  do  sbírky ještě přibyly tři zlaté 
medaile v  kategoriích mixed, women 
a open. Vysoká umístění však nebyla zda-
leka jediným úspěchem. Do kategorií mi-
xed a junioři totiž 3SB postavili jako jediný 
tým hned tři celky, a to díky nejpočetnější 
základně registrovaných hráčů v celé ČR.

 Venkovní sezónu odstartuje již za-
nedlouho kvalifikace na  MČR mixed 
v  Písku. 3SB však neplánuje zůstat 
pouze u domácí soutěže, ale pokusí se 
dobýt i  Evropu. To pocítí i  Budějovice. 
V rámci přípravy na evropskou ligu, ale 
i  za  účelem propagace holčičího ulti-
mate se totiž na  stadion Sokolský ost-
rov od 13. do 14. července sjedou týmy 
nejen z  Čech, ale i  ze zahraničí, např. 
maďarské HalloDonna, slovinské Cos-
mo nebo německé Chicyrria. Toto klání 
nese název The Princess Cup. Nikoho 
tedy asi nepřekvapí, že součástí je krom 
všudypřítomné růžové i  soutěž o  nej-
hezčí dresy. Jen ty samotné však nejvyš-
ší soutěže nevyhrají, hráče a hráčky tedy 
čeká náročná cesta za dalšími tituly. Tak 
ať to lítá!

text: Jitka Řehořová, 
foto: 3sb.cz

Halová sezóna cinkla, udrží 3SB formu i venku?

Většina občanů žijících v Českých Budě-
jovicích patrně zaznamenala velkolepé 
změny týkající se zejména oprav a  re-
vitalizace městských památek. Netře-
ba připomínat, že Budějovice takovou 
proměnu potřebují už pěknou řádku let 
a právě nové zásahy magistrátu mohou 
jihočeskou metropoli významně oživit.
Prakticky nešlo nevšimnout si těch všu-
dypřítomných stavebních lešení po  ce-
lém centru. Začít můžeme například 
na  Piaristickém náměstí, kde proběhla 
zevrubná rekonstrukce ikonické Solnice. 
Paradox ovšem spočívá v tom, že mnoho 
Budějčáků tuto památku nezná pořád-
ně zevnitř, jelikož po mnoho let interiér 
sloužil muzeu motorek. Naštěstí bylo na-
čase toto poněkud nevkusné muzeum 
dostat ze Solnice pryč, aby se budově 
mohla věnovat náležitá péče a navrátit jí 
původní lesk. Z dříve výstavních prostor 
se stal nový mini pivovar, který byl ote-
vřen již 29. března jednodenním Solnice 
festem. Provozovatelé očekávají velkou 
návštěvnost, což by mohlo výrazně oži-
vit samotné Piaristické náměstí. Nicmé-
ně Solnice není jediným objektem, kte-
rý se na  Piarisťáku rekonstruoval. Ještě 
ikoničtější památkou je pochopitelně 
dominikánský klášter Obětování Pan-
ny Marie. Zde probíhají stavební práce 
v prostorách tamní zušky, rajském dvoře 
i Bílé věži. V samotné lodi kláštera byl pak 
učiněn nedávný objev ostatků jistého 
převora Libraria, který zde kdysi působil. 
Kromě těch stavebních prací zde probí-
hají tedy i práce archeologické.
 Z  Piarisťáku zamiřme kolem řeky 
do  nedalekého Háječku. Kromě letního 
kina a místního planetária zde stojí ještě 
jeden objekt a tím je historický Altánek. 
I ten se má v budoucnu konečně dočkat 
už léta slibované rekonstrukce. Tentokrát 
nebude řeč o pivu, jako tomu bylo v pří-
padě Solnice, jelikož se v  Altánku bude 

připravovat káva. Háječek tak dostane 
novou šanci a  po  prvorepublikových 
promenádách a  dlouhé pauze, kdy se 
na  tuto oblast téměř zapomnělo, bude 
opět důvod se do  parku vracet a  díky 
tomu již nebude Sokolský ostrov během 
sezony praskat ve švech.
 Ale vydejme se už do samého srdce 
města, na  „náměstí“, myslíme tím po-
chopitelně náměstí Přemysla Otakara II. 
Zde se opět podařilo uspět s iniciativou 
Stromy na náměstí zdejšího hnutí Obča-
né pro Budějovice. Jedná se už o druhou 
„ochutnávku“, jejímž cílem je od  míst-
ních zjistit, zda podle nich zeleň na tako-
vé místo patří a zda stojí o to vrátit této 
čtvercové chloubě Budějc jeho podobu 
ze 30. let minulého století. Díky pozi-
tivním ohlasům z  řad široké veřejnosti 
magistrát pro letošní rok plánuje vypsat 
architektonickou soutěž na  vizualizaci 
náměstí po kosmetických úpravách. Kro-
mě výsadby stromů, by mělo dojít také 
k  přesunu parkovacích míst mimo plo-
chu náměstí.

 Za zmínku stojí ještě minimálně dva 
další projekty. V  samotném centru se 
do  stavebních prací pustila i  Alšova ji-
hočeská galerie, která započala drobné 
úpravy Wortnerova domu. Dle informací 
AJG se má výstavní síň dočkat bezbari-
érového řešení, výtahu pro návštěvníky 
i  handicapované nebo nového multi-
funkčního sálu. 
 Posledním projektem se dostává-
me už prakticky mimo centrum města 
až ke  sportovnímu stadionu T. J. Sokol. 
Zdejší tribuny dostaly finanční injekci 
z  kraje, díky které se dříve vybydlené 
prostory v  dezolátním stavu promění 
v nové.
 Plánů pro oživení budějovických pa-
mátek je ještě mnoho a je to dobře. Ka-
ždým takovým projektem se z jihočeské 
metropole stává lepší místo, které se 
později může nejen pyšnit vyšší návštěv-
ností, ale také se stane rovnocenným 
partnerem větších statutárních měst na-
příč celou republikou.

Daniel Podroužek

Ikonické památky Budějovic prochází rekonstrukcí

Nezisková organizace Czechitas, kterou 
založila v  roce 2014 Dita Přikrylová, na-
bízí především ženám kurzy programo-
vání, grafiky nebo třeba datové analy-
tiky, a  pomáhá jim nejen orientovat se 
ve  světě IT technologií, ale také sehnat 
práci v  tomto oboru (v  loňském roce 
sehnalo zaměstnání 98 žen-polovina 
byla absolventkami kurzu tzv. Digitální 
akademie). Nezapomínají ani na  mladší 
generaci a nově pořádají kurzy i  letní IT 
tábory pro děti.
 Workshopy jsou pořádané v  České 
republice v  jedenácti městech (včetně 

Českých Budějovic v  prostorách Jiho-
českého vědeckotechnického parku). Při 
práci panuje v  místnosti uvolněná, přá-
telská atmosféra. Věřím, že mnozí ocení 
„odměnu“ v  podobě sušenek, bábovek 
a  dalších dobrot. „Vytváříme prostředí, 
kde se nemusí bát zvednout ruku a mů-
žou se neustále zlepšovat. Naši lektoři 
a  lektorky na  workshopech zodpoví ja-
kýkoli dotaz a  pomůžou vyřešit každý 
zádrhel.“ Uvedli na webu.
 Czechitas od jejich založení posbírali 
řadu ocenění. „V  roce 2016 ocenila naši 
práci s  komunitou i  Evropská unie ce-

nou European Citizen Prize a Google.org 
nám svěřil jako první organizaci ve střed-
ní a  východní Evropě grant na  výrobu 
našeho prvního rekvalifikačního kurzu 
pro ženy Digitální akademie.“ Napsali.
 Protože jednotlivé aktivity neprobí-
hají vždy ve stejný den a stejnou hodinu, 
veškeré nadcházející přednášky s  pře-
hled kurzů naleznete na facebookovém 
profilu Czechitas nebo webových strán-
kách www.czechitas.cz, kde se na  jed-
notlivé akce zaregistrujete. 

Andrea Matejić
Foto: facebook archiv Czechitas

Holky v IT oborech… Proč ne?
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Vlajka „Modrý Petr“, bílé pole lemované 
modrým pruhem, se v přístavu vyvěšu-
je vždy až jako poslední a signalizuje, že 
loď je připravena k vyplutí.  Tato vlajka 
vlaje i na kavárně Vlnna a tato jedineč-
ná plovoucí kavárna tak dává znamení, 
že je otevřeno a rádi vás uvidí. 
 Kavárna Vlnna, která dodržuje neje-
den námořnický zvyk a  ctí námořnic-
ké tradice, je první plovoucí kavárnou 
v  historii Českých Budějovic a  již dru-
hým rokem ji můžete navštívit na  Sle-
pém rameni řeky Malše, kde oživuje 
historické jádro města. Není to ovšem 
jen požitek z výborné na míru pražené 
kávy, který zde můžete zažít.
 „S  kavárnou provozujeme plavbu 
po  Malši, půjčujeme šlapadla, veslice 
a paddleboardy. Zákazníci také mohou 
sedět na střeše kavárny a vychutnávat 
si tak krásu prostředí,“ říká autor projek-
tu kavárny Jiří Borovka.
 A  právě vyhlídkové plavby na  řece 
Malši umožňují místním i  turistům 

z  nové perspektivy vidět nejstarší do-
chované památky: městské hradby 
včetně hradebních věží a  bašt a  pro-
plout pod pěti architektonicky zajíma-
vými mosty. Navíc plavby jsou komen-
tované.                                                                                                                  
 A  pokud vám to nestačí a  budete 
mít chuť na delší říční výlet, můžete si 
v přístavu Lanna, pod kavárnou Lanna 
u  Dlouhého mostu, zapůjčit motoro-
vý člun Boden See, na který se vejdou  
4 osoby a k jehož řízení nepotřebujete 
žádné speciální oprávnění. V  kavárně 
Lanna vám vysvětlí vše potřebné, vyba-
ví vás piknikovým košem plným dobrot 
a vy si tak můžete užít nerušenou plav-
bu po  Vltavě. Zkrátka však nepřijdou 
ani suchozemci, i pro ně jsou tu připra-
vena kola a koloběžky či inline brusle.
Díky jedinečným projektům kaváren 
Vlnna a  Lanna můžete opravdu prožít 
(nejen) léto na té správné vlně.

Alena Čejková, 
kresba: Karolína Hajná

„Splnit si sen a mít vlastní kavárnu. Rozdá-
vat úsměvy a radosti, poznávat nové lidi, 
rozšiřovat uměleckou kulturu, společně 
sdílet radost z  hudby, dobrého vína, ob-
razů a  fotografií všeho druhu…“ Takto se 
prezentuje Cafe Art v Kněžské ulici. Abych 
se přiznala, tuto kavárnu mi doporučila 
kamarádka, pro kterou je to jeden z  nej-
lepších podniků ve  městě. Proto jsem se 
musela jít přesvědčit na vlastní oči a hlav-
ně chuťové pohárky. U vchodu mě přivíta-
la milá obsluha a kavárna na mě zapůso-
bila moc příjemným dojmem. Na stěnách 
bylo nespočet obrazů, které jsou pravidel-
ně obměňovány podle toho, jaká výstava 

v  kavárně právě probíhá. Jako vždycky 
jsem si objednala cappuccino a  k  tomu 
i tiramisu, které mi doporučila kamarádka, 
a  nelitovala jsem, všechno bylo opravdu 
výborné. V kavárně si ale také můžete dát 
třeba tousty, tortilly nebo sladké vafle. Lá-
kavé jsou i akce na kafe se zákuskem. Na-
víc má kavárna i klavír, na který si můžete 
kdykoli přijít zahrát a dotvořit tak poklid-
nou atmosféru.
 Jestli máte rádi dobrou kávu, hudbu 
a  obrazy, zajděte do  Cafe Art, protože 
v této kavárně se setkávají všechny druhy 
umění.

Aneta Klímová

Kavárna plná umění

Michal Vítovec, nadšený golfista, 
projektový manažer a především fo-
tograf. Českobudějovický rodák fotí 
od  roku 2016 motorsport, například 
pro tým Racing 21. A  letos měl uni-
kátní příležitost se podívat do  Jižní 
Ameriky na  proslulou Rallye Dakar, 
která se konala v Peru.

Díky čemu jsi vlastně dostal příležitost 
nafotit Rallye Dakar? 
 Vždycky jsem chtěl se tam jet po-
dívat, protože to je asi nejvíc, co může 
člověk v motorsportu nafotit, nebo ale-
spoň v stylu rallye. Vloni jsem to hodně 
sledoval a  přemýšlel jsem jak se tam 
dostat. Nakonec jsem to vymyslel tak, 
že se musím setkat s  nějakým týmem, 
někomu něco nafotit, i  zadarmo, aby 
jako viděli, co a jak fotím. Takže jsem to 
udělal tak, že tady měl Martin Macík be-
sedu (Big Shock Racing), tu měli zrovna 
tady v  Českých Budějovicích, a  já jsem 
tam chtěl jít i podívat. A nabídl jsem jim, 
že zadarmo tu besedu nafotím. Oni to 
teda odsouhlasili a můj výstup se jim lí-
bil. A takhle jsem se potkal s tím týmem, 
respektive s  Martinem Macíkem a  on 
mě pozval na  Dakar-meeting Sosnová, 
abych si zkusil vyfotit kamion a to záze-
mí. No tam to dopadlo taky dobře, byli 
z toho také spokojení, a na základě toho 
jsem s nimi jel na testování do Sedlčan. 
Tam jsem byl tak jednou dvakrát a po-
zvali mě vlastně, ať s  nimi letím na  tý-
den do Tuniska fotit do písku a do dun.  
Abych si to vyzkoušel.
Jak bys popsal Peru?
Je to hodně pískový, hodně dun a  ta-
kový suchý prostředí. Na  což jsem se 
já s nimi připravoval víceméně celý ten 
rok, na podzim jsem byl ještě v Maroku, 
které je v  tom podobné. Hlavně duny, 
hlavně písek, nějaká vyschlá řečiště, ka-
menitý cesty dejme tomu.
Jak vůbec vypadá takové zázemí 
uprostřed pouště?
Tam se postaví vždycky bivak, v  pod-
statě tam jsou dva bivaky, což je takový 

městečko, co postaví pořadatel a je tam 
jídelna, sprchy, záchody, veškerý záze-
mí, mediální centrum, zdravotní cent-
rum, všechno je tam prostě na jednom 
místě. Najde se plac na písku a  tam se 
prostě jsou všechny týmy, s  veškerým 
tímto zázemím. A  oni jsou fakt schop-
ni obsloužit celý ten bivak, celých těch 
přibližně dva tisíce lidí. Organizačně 
to mají fakt vymakaný. Nestojíš frontu 
na jídlo a tak. Samozřejmě sprcha vypa-
dá jako ToiToika. Teče tam akorát stude-
na voda, ale v tom se nějak vysprchuješ. 
Pořád lepší, než tu vodu nemít. Co se 
týče třeba jídla, tak to bylo super. Bylo 
fakt pestrý, jako dostal jsi tác různých jí-
del, takže si každý vybral svoje a to bylo 
fakt výborný. Měli jsme vlastně snídani, 
pak jsme dostali balíček na  cestu s  se-
bou a pak jsme se vrátili na večeři. Záze-
mí bylo fakt dobrý, ale bylo to na písko-
vé planině, takže všude prach a bordel.
Podle čeho sis vybíral místa na focení?
Ono dopředu nikdo neví tu trasu. Tu se 
dozvíš až večer před etapou. Takže to se 
nedá nijak naplánovat a  připravit do-
předu. Ty víš orientačně, kudy se poje-
de, ale nevíš to přesně, takže se ty místa 
nedají vytipovat. To znamená, že do-

staneme roadbook, stejný co dostanou 
závodníci a musíme se podle něj snažit 
najít v mapách, kudy pojedou. Najít ně-
jaké místa, kde to křižuje silnice nebo 
něco takového, abychom se byli schop-
ni se tam taky dostat. Dostali jsme něja-
ké návrhy míst od pořadatelů společně 
s  tím roadbookem, ale některý z  nich 
byly třeba 50 km pouští, takže jsme si je 
radši hledali sami. Takže to bylo tak, že 
jsme si dojeli k  nějakému místu, kudy 
zhruba vedla trasa a ono díky tomu jak 
se hodně prášilo, tak jsme viděli, že tře-
ba tamhle v dálce pár kilometrů jedou. 
Vyhrabat se na  nějakou dunu, prostě 
přejet co se dá. My jsme měli relativně 
závodní Toyoty, takže to šlo dobře.
Splnilo to všechna tvoje očekávání?
Splnilo. Hlavně díky tomu, protože jsem 
to v  loni hodně sledoval a  díky sociál-
ním sítím, kdy i kluci z místa streamovali 
živé přenosy. Tak jako pokud jsi ty infor-
mace chtěl najít, hledal i ty videa tak sis 
celkem dokázal udělat obrázek o  tom, 
jak to tam vypadá. Rok před tím jsem 
si to představoval trochu jinak, ale moc 
mi pomohlo to Maroko, které tomu bylo 
fakt hodně podobný.

Melíšek Matyáš

Písek, kamiony a projektový manažer

Rotary klub České Budějovice je jed-
notkou mezinárodního sdružení Rotary 
International. Patří tak ke zhruba 32 000 
jednotkám celosvětové organizace, kte-
rá se snaží o nesobeckou službu společ-
nosti. Její hlavní myšlenkou je podpora 
výuky a lokální ekonomiky, rozvoj mezi-
národních vztahů, správných morálních 
principů a tolerance.
 Kluby si pokládají za  cíl sdružovat 
vůdčí osobnosti působící v  různých 
oborech. Společnými silami poskytu-
jí dlouhodobou humanitární pomoc 
a  studijní stipendia, podporují etické 
standardy v  podnikání a  napomáhají 
budování míru ve  světě. Ideálním sta-
vem spolku je členství minimálně jed-
noho zástupce z  každého pracovního 
oboru.
 Nejčastější formou humanitární po-
moci bývá finanční podpora zvolených 
subjektů. Zdroj financí tvoří z 50 % Na-
dace Rotary. Další prostředky členové 
klubu obstarávají vlastní fundrasingo-
vou činností – pořádáním sportovních 
a kulturních akcí či spoluprací s dalšími 
sponzory. 
 Co se charitativní činnosti týče, čes-
kobudějovičtí rotariáni dělí vybrané 
projekty do  několika kategorií. Hlavní 
„vlajkovou lodí“ je Arpida, centrum pro 
rehabilitaci osob se zdravotním postiže-
ním v Českých Budějovicích, se kterým 
Rotary klub ČB dlouhodobě spolupra-
cuje. Arpidě každoročně pořizuje po-
třebné vybavení. Finance k tomuto úče-
lu klub čerpá z  výnosu charitativního 
plesu. Do  vedlejších pravidelných pro-
jektů spadá pomoc vhodným příjem-
cům, kteří se každý rok liší. V uplynulých 
letech Rotary klub spolupracoval napří-
klad s českobudějovickým Centrem BA-
ZALKA či Střediskem sociálních služeb 

Nazaret Borovany. Aktuálně je v realiza-
ci pořízení koně pro Hiporehabilitační 
středisko Vladykův Dvůr. Rotary po-
skytuje pomoc i  nahodile v  aktuálních 
situacích, například při přírodních ka-
tastrofách. V takových případech je po-
skytnut jednorázový finanční dar. Mezi 
mimořádné projekty pak patří akce jako 
„inzulin pro Argentinu.“ Díky osobním 
a profesním vazbám rotariánů se v roce 
2004 podařil zorganizovat vývoz nema-
lého množství inzulinu do  Argentiny, 
kde byl jeho akutní nedostatek.
 Rotary klub ČB při své záslužné 
činnosti neopomíná ani studentstvo. 
V  rámci ročních výměnných pobytů 
vysílá každoročně do  zahraničí dva až 
čtyři studenty. Nejlepší čas pro vycesto-
vání bývá zpravidla druhý až třetí roč-
ník středoškolského studia. Rotary klub 

při  výběru vhodných kandidátů úzce 
spolupracuje s  Biskupským gymnázi-
em, Gymnáziem J. V. Jirsíka i Gymnázi-
em Jírovcova. Výběrová řízení probíhají 
v Českých Budějovicích každým rokem 
během září a  první poloviny října. Pro 
výběr sice neexistují žádná definovaná 
pravidla, zájemci se však při cestě do za-
hraničí neobejdou bez dobré znalosti 
angličtiny.
 Výměnné pobyty jsou pro spo-
lečnost velice důležité. Zúčastněným 
umožňují poznávat svět a  nové kultu-
ry, učí mládež samostatnosti. V  nepo-
slední řadě dávají možnost navazování 
mezinárodních přátelství a  získávání 
kontaktů. Rotary youth exchange je tak 
skvělou životní příležitostí, které by měl 
mladý student využít.

Eva Petrová

Českobudějovický Rotary klub pozitivně ovlivňuje mladé studenty i charitu

Na  západ od  našich hranic jsou kostely 
běžnou součástí života města, a  pokud 
jej chcete navštívit, můžete, je pro vás 
otevřeno. U nás na otevřené brány nara-
zíte zřídkakdy, a  když už, nabízí se vám 
často pohled na  duchovní prostor jen 
zpoza mříží… 
V pátek 24. května tomu bude ale jinak. 
Již po desáté otevře mnoho českých kos-
telů své dveře veřejnosti. Tradičně se při-
pojují i České Budějovice a servírovat se 
bude zajímavé menu. Na jednu výjimeč-
nou noc se otevře například kostel Svaté 

Rodiny, Evangelický kostel či kostel Pan-
ny Marie Bolestné na Dobré Vodě. Smy-
slem celé akce je ukázat, že v kostelech 
se jen nemodlí, ale kostely jsou naopak 
i místem pro setkávání s hudbou, umě-
ním i druhými lidmi.
V  současné době je v  programu Noci 
kostelů zapojeno přes tisíc sto různých 
kostelů a modliteben. Na tuto noční ná-
vštěvu jen tak nezapomenete nejen kvů-
li překrásné architektuře, ale hlavně díky 
silné atmosféře, která by se dala krájet.

Klára Mydlilová, foto: nockostelu.cz

Noc kostelů vám představí svatostáNky v jiNém „světle“

WWW.NOCKOSTELU.Cz
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kresby: Alžběta Kalná

Lidé jsou cesty
uprostřed spjaté
nevyznáš se v jediné

lidé jsou myšlenky
na sklonku dne
každá co chvíli pomine

lidé jsou města
vzdálená tolik
že je stěží poznáš blíž

lidé jsou vězni
svobodné doby
nevidí dál než za svou mříž

lidé jsou kapky
večerních dešťů
dotýkají se navzájem

lidé jsou prach
na okraji cest
vedoucích přímo do ráje

Natálie Hoffmannová

Jako slavík který létá růži píseň pět,
myšlenka bloudí hlavou tam a zpět.
Jako květy, jež z jara hojně kvetou,
myšlenky se v hlavě rychle spletou.

Však slavík někdy blíže, někdy dál,
pokaždé se trnů ladné růže bál.
Nikdy nezapěl tu myšlenku ven,
bál se o své city patřící růži jen.

A tak zpíval písně a melodie růži,
však jednoho dne mu ji utrhli muži.
A slavík v slzách se po hlavě vrhá,
ach jak ty trny barví krev rudá.
On vrhl se v žalu v ten růžový keř,
pro malého slavíka truchlí lesní zvěř.

Pavel Kožnar

NEMůŽEŠ VěDěT, CO CHCEŠ,
 KDYŽ JSI TO NIKDY NEMěL/A

Troufáš si tvrdit, že víš, co ti chybí,
když z toho máš nic nebo ještě méně? 
Společnosti nevěř, ta dělá chyby, 
haha, třeba že prý muž patří k ženě. 

Říkají, čeho mít moc, 
aby ses měl/a skvěle, 
hlavně peníze a moc, 
žádné špeky na těle. 

Pak budeme šťastní? 
Šťastnější až..., až... 
Šťastnější nešťastní.
Mám toho ažaž. 

Žij dnes a tady. 
Vnímej jen klady. 
Nech se zítřkem mile překvapit. 
Pozítří nezkoušej polapit.

Martina Mašková

JEDNOU BUDEME ZNáT 
JENOM ŠťASTNé SLZY

Způsobit někomu bolest není ekolo-
gické.
Slaná voda není pitná, dá se bez ní žít.
Nezpůsobuj jiným slzy smutku.
Do role útočníka pokus se nesnížit.

Miluj ty, kteří dnes vysvobodili tvůj 
úsměv. 
Jednou budeme znát jenom slzy štěstí.
Zkoušejme být lepšími lidmi než jsme 
byli včera. 
Raději utéct, než dát někomu pěstí.

Tehdy to byla voda v očích, či zákal?
Odpusť. Sám se nenech hlodat minu-
losti roztočem.

Zamysli se. Kdo se kvůli tobě rozplakal?
Tak odteď už jen lépe. Omluv se. Jdi dál 
poučen.

 Martina Mašková

Slečna nevinná
s ústy od vína
temná a tajemná
padá ti do klína
je jedna hodina
jste jedna rodina
jste jedna množina
samota příšerná
ta slečna nevinná
co má rty od vína
je tvoje vidina.

Guildenstern

MNOHá PŘáNí SNíLKA

Chci chodit bosá, nechat si
chodidla hladit okvětními plátky,
Slunce si schovat do kapsy,
jít bosá a nekoukat se zpátky.

Chci chodit bosá, nevinně
naslouchat večer zpěvu ptáků,
chci složit báseň květině,
chci projít polem temně rudých máků.

Chci chodit bosá po lese,
tajemství šeptat do listoví,
doufat, že až se zatřese,
má slova jen tak nevypoví.

Chci chodit bosá za nocí,
chci Měsíc polapit do dlaní,
když odráží se v potocích
a hvězdám poslat lásky psaní.

                                                        Rivaira
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Akud

Mimochodem

Mluv

Artefakta

Artefakta v2

Artefakta v3

Opona

Profesor Jiří Drahoš se prezidentem 
nestal, toho současného však ostře kri-
tizuje. Nynější senátor za  Prahu 4 vy-
světlil, proč je pro povinnou maturitu 
z  matematiky, proč nesouhlasí s  uzaví-
ráním manželství homosexuálů a  svěřil 
se, zda bude o post prezidenta usilovat 
znovu.

Co bylo tím rozhodujícím faktorem, že 
jste v  prezidentských volbách prohrál 
právě vy?
„Když jsme dělali analýzu voleb, jedno-
značně jsme zjistili, že klíčovou věcí byla 
řetězová mailová kampaň mezi prvním 
a  druhým kolem. Ta vygradovala neuvěři-
telným způsobem, kdy kvalifikovaný od-
had je 1,5 miliónu nepravd o  mé osobě 
šířících se prostřednictvím mailů. Ty byly 
profesionálně připravené a strukturované, 
nepravdivé informace byly rozesílány po-
dle oblastí. V  mailech odeslaných na  Ost-
ravsko jsem byl financován Bakalou, v těch 
do jihomoravských katolických rodin stálo, 
že jsem svobodný zednář a iluminát, v těch 
pro seniory, že jim seberu důchody. Těch 
150  000 hlasů je 10 % rozeslaných mailů, 
což k tomu výsledku přispělo.“
Mluvíte o  řetězových mailech. Jak je 
možné, že na rozdíl od vás k diskreditaci 
Zuzany Čaputové, kandidátky do značné 
míry oslovující podobný elektorát, žádné 
maily rozeslány nebyly?
„Můžeme se zeptat, proč pro ruskou roz-
vědku a servery, kde tyto maily v drtivé vět-
šině začínaly, není Slovensko důležité. Mys-
lím si, že kdyby Slovensko pro tyto servery 
zajímavé bylo, jistě by podobnou kampaň 
rozpoutaly taky. Samozřejmě o Zuzaně Ča-
putové nesmysly kolovaly, ale byl obrovský 
rozdíl v kvantitě. Nasazení řetězových mai-
lů nebylo tak intenzivní, jako u nás.“
 Je něco, co byste zpětně udělal v souvis-
losti se svou kandidaturou úplně jinak?
„Úplně ne, spíše bych na  zmíněné maily 
a  po  internetu kolující nesmysly reagoval 
jinak. Nejspíše podobně jako Zuzana Ča-
putová, jejíž tým se zřejmě poučil i  z  naší 
situace. Každý nesmysl bych asi vyvěsil 
na  facebook, okomentoval ho a  snažil se 
zesměšnit. My jsme k  tomu přistupovali 
pasivně, ignorovali jsme to dlouhou dobu, 
což byla možná chyba. Lidé to mezi se-
bou sdíleli a  začali tomu věřit. Například 
na  mém webu i  facebooku se nacházelo 
lustrační osvědčení, které jasně popíra-
lo obvinění ze spolupráce s  STB. Když ale 
něco začne žít vlastním životem, už to pro-
stě žije.“

Michal Horáček v jednom rozhovoru uve-
dl, že nad lží a nenávistí nemohlo zvítězit 
vaše nevím.
„To je jedno z  mediálních klišé, které se 
o  mně snažili programově vytvořit moji 
protivníci, zejména ze strany „Hradu“. Slovo 
nevím jsem zdaleka nepoužíval tak často, 
jak se traduje. Michal Horáček asi dosud 
nestrávil výsledek z prvního kola, kde více 
hlasů získal i  méně favorizovaný Pavel 
Fischer a  měl skoro srovnatelný výsledek 
s Markem Hilšerem, který tahal podpisový 
stolek a kampaň si dělal sám. Beru to jako 
ne úplně korektní reakci Michala Horáčka, 
který neví, o čem mluví. Jednoduše nasko-
čil na to mediální klišé a možná je přesvěd-
čen, že kdyby ve druhém kole stál proti Mi-
loši Zemanovi on, vyhrál by spíše. Na to se 
ale dá těžko pomýšlet, když v prvním kole 
získal ani ne 10 %.“
Od  volby uběhl více než rok. Jak byste 
zhodnotil prezidentovy kroky od  prezi-
dentských voleb?
„Miloš Zeman v jednom ze svých povoleb-
ních projevů slíbil, že bude jiný. Všichni, 
včetně mě si mysleli, že by mohl být lepší. 
On je jiný, ale výrazně horší. Prezident sha-
zuje vlastní tajné služby, v některých kau-
zách, jako v  té s  novičokem nebo mobil-
ními telefony HUAWEI se chová spíše jako 
agent cizího státu, než jako někdo, kdo má 
zastupovat zájmy České republiky. To je 
nad moje chápání. Hodnotím prezidento-
vy výkony velmi kriticky.“
6. října minulého roku jste se dostal do se-
nátu hned v prvním kole. Byla pro vás pre-
zidentská volba reklamou?
„Určitě ano. Samozřejmě, že kdybych kan-
didoval z  pozice bývalého předsedy aka-
demie věd, bylo by to jiné. Netroufám si 
říct, jaký by byl výsledek v prvním kole, ale 
prezidentská kampaň rozhodně přispěla 
k obecné znalosti mojí osoby. Pro někoho 
to mohlo znamenat, že se mi vyhne, ale 
drtivá většina lidí, se kterými jsem se po-
tkával během senátní kampaně, reagovala 
velmi vstřícně a  nikomu jsem se nemusel 
představovat.“
Rozhodnutí, že se chcete stát senátorem, 
padlo spontánně hned po volbách?
„Hned po  volbě jsme uvažovali jak dál, 
prvním mým krokem bylo založení spolku 
s  názvem Společně pro Česko. Spolek má 
regionální strukturu, krajské koordinátory 
a  několik set dobrovolníků v  regionech. 
Snažíme se v  součinnosti s  funkcí sená-
tora akcentovat témata jako vzdělávání 
či finanční gramotnost. Rozhodnutí kan-
didovat do  senátu uzrálo poměrně brzy, 
zejména při pohledu na  to, jak vnímají 

někteří populističtí a  extrémističtí politici 
senát. Prezident by ho vyhladověl, Tomio 
Okamura a  další by ho klidně zrušili, pro-
tože z jejich pohledu nemá smysl, naopak 
jim spíše komplikuje život. Řekl jsem si, že 
je třeba posílit nepopulistickou část sená-
tu, která bude garantovat jeho normální 
fungování.“
A jak byste pochybovačům vysvětlil smysl 
senátu?
„Na  začátku bych řekl, že respektuji roz-
hodnutí tvůrců naší ústavy mít za  vzor 
parlament o dvou komorách. Samozřejmě 
existují i  jednokomorové parlamenty, ale 
zejména v  zemích, kde nové systémy ne-
jsou tak stabilní. Považuji za  důležité, aby 
existovala nějaká pojistka. Je velmi důle-
žité, že na rozdíl od poslanecké sněmovny 
nemůže nikdo senát rozpustit. Senát je 
také instituce, která není přehlasovatelná 
v  případě ústavních a  volebních zákonů. 
To je důležité hlavně pro často kritizované 
dvoukolové volby, které považuji za  ro-
zumné, protože politika je koncensus. Po-
važuji za  rozumné, aby byl senát funkční 
a aby nebylo možné měnit ústavu a voleb-
ní zákony bez hlubší úvahy.“
V senátu jste předsedou výboru pro vzdě-
lání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.
„Ano, má logiku, že se člověk, který praco-
val ve vědě, učil na vysoké škole a o kulturu 
má zájem, bude zajímat o členství v tomto 
výboru. Příjemně mě překvapilo, že jsem 
byl hladce zvolen předsedou a  jsem za to 
rád.“
Studoval jste fyzikální chemii. Co vy a ma-
turita z matematiky?
„V době, kdy jsem maturoval, byla maturita 
z  matematiky povinná a  jednotná. Mate-
matiku považuji za důležitý předmět i pro 
obory, kde nehraje hlavní roli. Matematika 
není jen o rovnicích a o jejím systému, ale 
je to předmět, který ať chcete nebo ne, učí 

vás logickému myšlení. Tudíž já jsem pro 
povinnou maturitu z  matematiky, která 
by mohla být třeba dvouúrovňová. Není 
nutné nutit studenty uměleckých škol ab-
solvovat stejnou úroveň matematiky jako 
na gymnáziích. Nejradši bych však byl, kdy-
by maturita nebyla jen jednorázovým vý-
střelem, ale byl to projekt, kde by student 
ukázal komplexnější schopnosti, v  čemž 
by byla zahrnuta i matematika. Většina stu-
dentů si neuvědomuje, co jim matematika 
dává.“
Česká republika řeší problém s nedostat-
kem manuální pracovní síly a  přehlce-
ných gymnázií. Je řešením snížení počtu 
gymnázií?
„V současné době je často skloňované tzv. 
cut-off score, což je zavedení určité bodové 
hranice pro možnost studovat na  střední 
škole nebo gymnáziu. To dle mého nevy-
řeší vůbec nic. Souhlasím, že ne všichni 
uchazeči o studium na určitou školu na ni 
také mají. To ale nemůžete určit na základě 
jedné přijímací zkoušky. Z  vlastní peda-
gogické zkušenosti vím, že podceňovaní 
studenti se často v krátkém časovém sledu 
dokážou zlepšit. Vychováváme generaci 
pro budoucnost. Mnoho dnešních profesí 
bude brzy automatizovaných. Fakt je, že 
na učiliště nebo na střední odborné školy 
nechodí tak málo studentů nebo učňů, ne-
mají ale motivaci a  zájem pro vykonávání 
profesí spojených s  jejich učením. Celý 
tento systém financovaný kraji by se měl 
zamyslet, proč tyto obory nejsou pro stu-
denty atraktivní.“ 
Prozradíte nám nějaký recept?
„To je otázka na  kraje a  ředitele škol. Jen 
konstatuji fakt, že lidé od oborů, ve kterých 
se vyučili, často odchází. Nejdřív si udě-
lejme analýzu a  zeptejme se proč. Možná 
by stačilo nějakým způsobem zatraktivnit 
výuku, ale to je věc kvalitní analýzy, ne vý-

křiků od  zeleného stolu, abychom zavedli 
cut-off score.“
Senát se možná bude brzy zabývat svat-
bami homosexuálů. V  ústavě není ukot-
veno, že manželství je svazek mezi mu-
žem a ženou.
„Respektuji, že se homosexuálové chtě-
jí mezi sebou brát. Já v  této chvíli však 
považuji manželství jako svazek muže 
a ženy. Byl bych velmi pro, abychom dali 
homosexuálům úplně stejná práva z hle-
diska výchovy dětí, dědictví či informací 
o  zdravotním stavu partnera. Mám jedi-
ný drobný problém, a  to je, co nazveme 
manželstvím. To, že manželství je bráno 
jako svazek muže a ženy, kteří spolu plo-
dí děti, se tady neobjevilo v  posledních 
letech. Jsem překvapen tlakem, který se 
vyvíjí na  legislativce, aby během pár let 
zvládli posunout termín manželství k ho-
mosexuálním párům. Právně se to dá ale 
řešit naprosto bez problémů, a  to zrov-
noprávněním registrovaného partnerství 
s manželstvím.“
V  jednom rozhovoru pro TV NOVA jste 
nevyvrátil ani nepotvrdil to, že byste 
v  roce 2023 kandidoval znovu. Budeme 
moci na  volebním lístku v  dalších prezi-
dentských volbách označit jméno Dra-
hoš?
Jistě vám to řeknu jen težko. Je otázka, 
v  jaké fyzické a  mentální kondici se bude 
člověk za  4 roky nacházet, každopádně 
musím říci, že bych o  kandidatuře velmi 
seriózně uvažoval. Už jen proto, že jsem 
v předchozí volbě načerpal mnoho zkuše-
ností, samozřejmě situace bude odlišná, 
jelikož Miloš Zeman nebude kandidovat 
znovu. Říkám zcela korektně, že se rozhod-
nu, až ta situace nastane, ale opravdu bych 
to seriózně zvažoval.

Tomáš Knap, 
foto: Jakub Zeman

S tím, jak roste koncentrace oxidu uhličité-
ho v atmosféře, se lidem snižují kognitivní 
funkce. Budeme myslet pomaleji, hůře se 
soustředit a  zapamatovávat, v  roce 2100 
až o  20 %. Naštěstí žijeme v  době, kdy je 
koncentrace „pouhých“ 400 ppm (1 ppm 
= 1 milióntina), a  tak jsme ještě schopni 
přemýšlet a  vymýšlet! A  to je to, co bych 
Vám chtěla představit, krásné výmysly lidí, 
na které narážím na svých toulkách, ať už 
internetem, časopisy nebo Prahou. Ale 
vybrala jsem samozřejmě hlavně projekty 
dosažitelné i z Budějovic.
 Nový Prostor. Časopis pomáhající li-
dem bez domova. Možná občas vidíte 
v  centru postávat bezdomovce s  časopi-
sem v  ruce (např. na  Senovážném nebo 
Mariánském náměstí, mapu najdete 
na  stránkách časopisu). Prodávají Nový 
Prostor. Byl inspirován londýnským Big 
Issue a letos slaví už dvacet let. Koupíte ho 
pouze u  bezdomovců či sociálně slabých 
a polovina částky, kterou za něj zaplatíte, 
jde na  chod časopisu, pro redaktory či 
na  tisk a  druhá polovina je pro prodejce. 
Pořídit si ho můžete u  několika budějo-
vických prodejců. Jedním z nich je i Libor, 
kterého lze potkat u  Billy na  Mánesovce 
nebo na  náměstí, Nový Prostor prodává 
už šest let, v  létě i  v  zimě. Prodej ho živí, 
když má lepší den a hodně zákazníků, po-
kouší se ušetřit i na další dny. Poslední do-
bou mu ale kupci chybí, ostatní ve městě 

jsou na tom prý líp. Tak až Libora uvidíte, 
můžete mu přispět. A koupí nejen pomů-
žete a podpoříte dobrou věc, ale potěšíte 
i  sebe. Každé číslo má téma (dobré jídlo, 
divadlo, humor, slow fashion...), které je 
zpracováno pomocí zajímavých rozhovo-
rů. V Novém Prostoru kromě toho najdete 
třeba ještě fejeton, články představující 
skvělé projekty nebo křížovku. Zkrátka ka-
ždé číslo Vás nabije a inspiruje.
 Ponožky od  babičky. Elpida. Pražské 
centrum Elpida vzniklo před patnácti lety 
jako škola internetu pro seniory. Od  té 
doby se značně proměnilo, dnes tam se-
nioři chodí studovat jazyky, navštěvují 
pohybové kurzy, besedy a  přednášky. El-
pida dokonce provozuje i  internetovou 
seznamku, která je mezi seniory velmi 
oblíbená. Často ale přátelství navážou i při 
nějaké besedě nebo kurzu. Zatím mají dvě 
pobočky v Praze, ale do budoucna plánují 
i otevření v jiném městě. Mají ovšem i pro-
jekt, do něhož jsou zapojeni senioři z celé 
republiky, dokonce i ze Slovenska - Ponož-
ky od babičky. Ne každý má babičku, u kte-
ré si může přát ponožky dle libosti, a  ne 
každá babička má pro koho plést. Tento 
projekt dává tyto lidi dohromady. Senior-
kám (muže pletaře zatím nemají) dává ple-
tení pocit užitečnosti a  jsou za  něj řádně 
zaplacené. Pomáhá jim nejen finančně, 
ale i  psychicky, třeba se lépe srovnat se 
ztrátou manžela. A Vás tudíž ponožky hřejí 

hned dvakrát. Vybrat si můžete na e-sho-
pu z  několika vzorů, velmi oblíbené jsou 
Melounové, proto přibylo i  další ovoce, 
babičky pletou i Ananasové či Kiwové. Po-
nožky, jež jsou upleteny ze zbytkové vlny, 
Vám po objednání přijdou domů a na oba-
lu se dozvíte, kdo je upletl. Pletařku si mů-
žete najít na webových stránkách, kde se 
dozvíte, odkud k Vám ponožky doputova-
ly a přečtete si krátký rozhovor s výrobky-
ní. Ponožky plete i  Kristina Ferebauerová 
z Českých Budějovic, bývalá účetní. Doma 
už pro všechny napletla, proto poté pletla 
pro neonatologické oddělení českobu-
dějovické nemocnice, když už i  tam měli 
čepiček a ponožtiček dostatek, viděla v te-
levizi reportáž o  Ponožkách od  babičky 
a  bez váhání se připojila. Možná tedy, až 
si objednáte melounové, tučňákové či jed-
noduše pruhované ponožky, nebudou mít 
ani tak dalekou cestu a  dostanete výtvor 
babičky Ferebauerové z Budějovic. 
 MagsBags. Nechcete kvůli přírodě ba-
lit každou svačinu do  fólie, ale vadí Vám 
i  krabička zabírající mnoho místa? Pak 
právě pro Vás našla Magda Hájková řešení: 
svačinové kapsy. Jsou vyrobené s  láskou 
v  rodinné firmě v  Brandýse nad Labem 
z bavlny a nylonu, bez ftalátů a olova, tes-
tované na styk s potravinami, jídlo v kapse 
neosychá ani nevlhne. Pokud máte chuť 
na těstoviny, tak na to kapsa úplně vhodná 
není, ale jestliže si dáváte k svačině rohlík 

s  máslem, je pro Vás MagsBags ta pravá. 
Rohlík(y) do  ní ráno jednoduše zabalíte, 
po uspokojení žaludku se z ní stane malý 
čtvereček téměř nezabírající místo, doma 
její pogumovaný vnitřek snadno otřete 
hadříkem nebo dáte prát a kapsa je připra-
vena na další použití. Magdalena Hájková 
po umělecky zaměřené škole strávila chvíli 
v U. S. A. v  rámci Work and Travel. Po ná-
vratu se jí narodily děti a  od  kamarádky 

z  U.  S.  A. dostala podobnou svačinovou 
kapsu. Nápad se jí zalíbil, v Česku nikdo nic 
podobného nedělal, tak se rozhodla pod-
nikat. Začátky nebyly lehké, ale povedlo 
se. Již devět let fungují a  jejich kapsy se 
dostávají do  celého světa, na  Facebooku 
mají album MagsBags na cestách a tam si 
můžete prohlédnout fotky z Indie, Malediv 
či Austrálie. Stává se i, že si kapsu na trhu 
koupí turista z  Japonska či Brazílie. Moti-
vy jsou různé, záleží na tom, jaká látka se 
zrovna naskytne, ale mají kapsy pro děti 
i  pro dospělé, různé velikosti, pro různé 
účely. Rádi se pokusí vyhovět i  Vašemu 
konkrétnímu přání. Prostě skvělá firma 
a  krásné, efektivní a  ekologické zabalení 
Vaší sváči.
 To jsou projekty, které jsem chtěla po-
slat dál. Ale skvělých věcí je samozřejmě 
mnohem víc. Třeba v Brně rozjeli faceboo-
kovou stránku Nesnězeno, kde restaurace 
nabízí neprodaná jídla za nízkou cenu s cí-
lem omezit plýtvání. V Praze zase funguje 
půjčovna obyčejných věcí - potřebujete 
vrtačku, ale nemáte ji doma a nechcete si 
ji kupovat? Půjčí Vám ji za 150 Kč na týden. 
A půjčí Vám i stan (150 Kč), elektrickou ky-
taru (250 Kč), gril (250 Kč) nebo cokoli dal-
šího z jejich široké nabídky. 
A co nového se nám zrodí v Českých Budě-
jovicích? Je to i na Vás!

Henrietta Ottová, 
foto: Mydlič

zNÁTE SE S: 
Jiřím 
Drahošem

Jiří Drahoš: Psali o mně, že jsem iluminát

. . . . . . . . Užívej nebo se inspiruj . . . . . . .
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ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE
- ALŠOVKA HOSTUJE V MARIÁNSKÉ
Galerie Mariánská, Pražská Třída 1,
12. 4. – 16. 6. Martin Velíšek – Portréty 
12. 4. – 16. 6. Říká se, že nová vlna  
je mrtvá – Skvělá osmdesátá 
v Praze a okolí 

- ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA
10. 3. – 26. 5. Alois Kohout (1891-1981) 
– Lecoque mon ami 
14. 4. – 9. 6. Martin Krajc – Pictures 
in my head

DŮM UMĚNÍ
Náměstí Přemysl Otakata II. č. 38
7. 5. – 9. 6. Dirk Braeckman 

KOMORNÍ GALERIE U SCHELŮ
Panská 7
18. 4. – 19. 5. 
Miroslav Konrád – Jarní touhy

GALERIE NAHOŘE
Metropol, Senovážné nám. 2
14. 5. – 18. 6.
ITALY - Karola Kállaye a Pavla Koppa

KINO KOTVA
Lidická 2110
17. 5. – 30. 6.
Karel Prskavec - KRAJINY OSAMěNí 
Marek Matušík - NEVYŘČENé HRY

VÝSTaVY

Akud

Mimochodem

Mluv

Artefakta

Artefakta v2

Artefakta v3

Opona

/7

Výběr nové a  zajímavé hudby, nedbají-
cí na  mainstream a  aktuální popularitu 
jednotlivých žánrů. Snažíme se ukázat 
muziku, která je venku krátkou dobu 
a zároveň přináší nové možnosti a způ-
soby.

1. MODESELEKTOR FT. TOMMY CASH 
– WHO
Modeselektor jsou jistě každému fa-
nouškovi techna známí. Německé pro-
ducentské duo z  uskupení Moderat se 
v  povědomí posluchačů elektronické 
hudby drží již dlouho. Nedávný track 
“who” vytvořený v  kolaboraci s  eston-
ským rapperem Tommy Cashem se však 
dostal do povědomí lidí i mimo zmíně-
nou posluchačskou skupinu. Písničku 
bych doporučil pro její chytlavý techno 
beat a  zároveň pro zajímavý lyrics, kri-
tizující prostřednictvím otázek poklá-
daných estonským umělcem hodnoty 
dnešní společnosti.

2. JOYRYDE – I’M GONE
Joyryde je momentálně jedním z nejdů-
ležitějších djů a  producentů, neboť se 
mu jeho hudbou dlouhodobě daří mě-
nit trendy v  elektronické hudbě. Každá 
písnička přináší na scénu nové způsoby 
a cesty v tvoření hudby, a zároveň se ne-
násilně dere nahoru po  žebříčcích nej-
lepších elektronických tracků. “I’m Gone” 
je jeho nejnovější počin a zároveň první 
vydaný song z jeho nadcházejícího alba. 

Rychlý track dohromady kombinující 
futuristické a  zároveň old-school prvky 
funguje perfektně. Mozartova měsíč-
ní sonáta zakomponováná doprostřed 
projektu je pak třešničkou na dortu. 

3. MANIAK – GELIK
Maniak je jistě jednou z  nejzajímavěj-
ších osobností české rapové scény. Po-
kud ne hudbou, tak svým charakterem 
určitě. Jeho nová trapová pecka Gelik 
je však něčím, co tu ještě zaručeně ne-
zaznělo. Celá písnička je totiž zarapo-
vána rusky. Maniak svůj ruský původ 
využil bravurně a  vydal track, který se 
ještě dlouho bude omílat v každém dru-
hém trapovém setu. I  přesto, že je text 
poměrně jednoduchý a  jen vychvaluje 
stejnojmenné auto, jedná se o velmi na-
dupaný a agresivní track.

4. RAMMSTEIN – DEUTSCHLAND
To nejlepší nakonec v  tomto případě 
rozhodně platí. Po 7 letech se industrial 
metalová kapela Rammstein vrací s no-
vým albem, které má vyjít v květnu. Že 
to bude velké, nás ubezpečuje právě 
velkolepý track “Deutschland”. Německá 
kapela zde vyzdvihuje svou lásku ke své 
vlasti, která však naráží na  vážný pro-
blém smutných a temných okamžiků ně-
mecké historie. Kapela tak naráží na váž-
ný problém dnešních Němců, kteří svou 
vlast milují, ale zároveň trpí a  stydí se 
za její minulost. Celé to podtrhuje i klip, 
který slouží jako jakási mapa německé 
historie. V klipu tak vidíme zmínky o bi-
tvě v  Teutoborském lese, o  středověké 
dominanci germánů a  nemalá část vi-
deodíla se zabývá i temným 20. stoletím, 
které přineslo mnoho smutných událos-
tí v  podobě holokaustu či bolševizaci 
NDR. Právě zmínka o  holokaustu vyvo-
lala veliké kontroverze a mnozí kvůli ní 
žádají i  stažení klipu. Přitom by stačilo, 
aby si kritici track i s klipem pustili. Poté 
by jistě mnozí z nich svůj názor změnili, 
neboť se z části jedná i o velkou kritiku 
těchto událostí, která zanechali na  ně-
meckém svědomí hluboké jizvy.

Daniel Jež

VDM Playlist

V  pátek 29. března měl v  divadelním 
sále DK Metropol premiéru muzikál 
Evita. Autoři Tim Rice a  Andrew Lloyd 
Webber se nechali inspirovat životem 
Evy Perónové  – druhé manželky ar-
gentinského prezidenta Juana Peróna. 
V jihočeském podání se režie ujal Lumír 
Olšovský.
 Ještě před začátkem představení 
diváci mohou sledovat smyčku do-
kumentárních záběrů promítaných 
na  plátno rozprostřené přes lešení, 
které je součástí scénografie. Škoda, že 
spolu se začátkem technici promítačku 
vypnou a už nedostanou pokyn ji pou-
žít. 
 Jednoduché kulisy vyvažují vkusné 
kostýmy a  zářivé šaty hlavní hrdinky 
(Michaely  Gemrotové nebo Michaely 
Noskové). Pravda, sice v jednu chvíli vy-
padá Evita s blonďatou parukou, mod-
rými šaty se třpytkami a bílými návleky 
na  rukou jako Popelka od  Disneyho, 
nicméně muzikál si podle mého názoru 
může takovou inspiraci dovolit.

 Dále je působivé, jaké množství her-
ců se na  pódiu vyskytuje. Ze začátku 
to vypadá, že diváky čeká show jako 
na  Broadwayi, jenomže to by tento 
chumel účinkujících musel místo pře-
souvání schodů nebo reflektorů před-
vést víc jak tři taneční čísla za celý večer.
Nemusíte být zpěvák nebo zpěvačka, 
abyste poznali, že Michaela Gemrotová 

zpívá nádherně. Ale museli byste mít 
sonar, abyste slyšeli, jak se v orchestřišti 
dřou muzikanti. Nedokážu lokalizovat 
problém, každopádně bych byla ráda, 
kdyby byl vyřešený, až se na Evitu roz-
hodnete jít vy. 

Autorka: Martina Mašková
Foto: Petr Zikmund

Já vím, já vím. Konečně je hezky, re-
staurace otevírají zahrádky a cosi uvnitř 
vás nevysvětlitelně táhne na  výlety 
za  čerstvým vzduchem a  klidem. Řek-
něme si to upřímně, v  těchto měsících 
jde kino stranou. I  tak možná budete 
překvapeni, jaké filmy do kin během 
jara a léta přijdou.
 Začátkem května se můžete těšit 
na  neotřelý animák Pokémon: Detektiv 
Pikachu, který asi nemusím blíže před-
stavovat, jelikož jeho název je všeří-
kající. Zhruba ve  stejné době poběží 
také Psí poslání 2, u kterého si tradičně 
pobrečí celý kinosál. A aby pohádek ne-
bylo málo, koncem května přijde do kin 
Aladin, hraná verze tradiční disneyov-
ské klasiky. V následujících měsících se 
budete muset opravdu snažit, budete-li 
chtít v programu nalézt něco jiného než 
pohádku. Během léta vyjde totiž ješ-

tě Tajný život mazlíčků 2, vylepšený Lví 
král, Toy Story 4 a mnoho dalšího. Takže 
si nakupte zásobu Jupíků a sejdeme se 
v letňáku.

 Zároveň také ale vyjdou pokra-
čování úspěšných snímků jako napří-
klad Muži v  černém: Globální hrozba či 
Godzilla 2: Král monster. Měl by přijít 
i izraelsko-český film Problémy prvního 
světa, který sestává ze čtyř menších ka-
pitol týkajících se různých starostí lidí 
v  bohaté, průmyslově rozvinuté spo-
lečnosti.
 V  letním kině pak budete během 
letních prázdnin moci zhlédnout skvě-
le obsazené filmy jako Tolkien nebo 
očekávaný snímek Quentina Taranti-
na Tenkrát v Hollywoodu, ve kterém se 
můžete těšit například na  Leonarda 
DiCapria, Brada Pitta, Margot Robbie, 
Al Pacina, Dakotu Fanning a  mnoho 
dalších.
 Tak se přijďte do  kina naladit na 
léto. 

Kristýna Jandová

Jak vést 
uspořádaný život
Jestli jsem si naivně myslela, že můj ži-
vot se na vysoké škole zklidní, tak jsem 
se hluboko mýlila. Popíšu moje my-
šlenkové pochody, které jsem zatím 
měla. První měsíc jsem si říkala, že to 
bude nějak v pohodě a budu to muset 
nějak překousnout. Po  třech měsích 
jsem si říkala  „Sakra Naty, co to vlastně 
studuješ, co z  tebe jednou bude?”, no 
a  o  zkouškovým období na  mě přišla 
naprostá zoufalost, že můj život prostě 
nemá smysl, vždyť jsem vždycky říkala, 
že budu po  střední pracovat a  teď stu-
duji něco, co mě absolutně nebaví - tak 
jak je mým “dobrým” zvykem založila 
jsem si účet na  jobs.cz a  hledala. Našla 
jsem si inzerát, že hledají letušku, tak 
jsem si rezervovala lístek do Prahy a bez 
jediného slova tam odjela na  konkurz. 
Připadala jsem si tam dost nepatřičně, 
mezi upravenými holkami jsem si při-
šla jako největší bohém a to jsem měla 
na  sobě jeany a  rolák. No každopádně 
jsem si říkala, že to jenom zkusím a uvi-
dím, co z  toho bude. Mezitím jsem se 
učila na  zkoušky a  škola mě začala do-
cela i bavit, říkala jsem si, že to je doce-
la dobrý, co tam bereme. Jenže co čert 
nechtěl, za týden mi přišel email, že mě 
teda berou, kdy můžu nastoupit. No a já, 
že klidně v  březnu. Ale v  tom záchvatu 
extáze jsem si malinko neuvědomila, že 
jsem to vždycky já, kdo v  letadle brečí 
a smiřuje se svým životem, když letadlo 
vzlétá. Teď je konec ledna a je půl šestá 
ráno a já nemůžu spát, protože mě děsí 
představa, že bych měla někdy být letuš-
ka. Takže děcka, rada pro vás, rozmyslete 
si předem všechno, já teď musím vymys-
let email, kde budu vysvětlovat, že mám 
hrozný starch z výšek, a proto jsem si při-
hlásila na konkurz letušky.

Natálie Ledajaksová

Kniha Krumlov – město pod věží je třetí publikací trojice autorů Zdeny 
Mrázkové, Jindřicha Špinara a  Petra Hudičáka a  volně navazuje na  předcho-
zí knihy z  ediční řady Seidelova Šumava: Lipno – krajina pod hladinou, Šuma-
va – krajina pod sněhem. Zobrazuje dávný Český Krumlov tak, jak jej zachy-
tili nejen Josef a  František Seidelovi, ale i  další fotografické legendy přelomu  
19. a 20. století jako např. Josef Wolf, rovněž slavný fotograf, avšak jeho ateliér byl 
zničen po 2. světové válce. Kniha je také doplněna mnoha současnými leteckými 
snímky.
 Publikace obsahuje kromě četných fotografií a „suchých fakt“ také příběhy oby-
vatel města, ať už zcela obyčejného pekaře z Latránu, židovské dívenky Ruth Há-
lové, zachráněné sirem Nicolasem Wintonem, hudebního skladatele Petra Ebena, 
starostů z dob fotoateliéru Seidel nebo „VIP“ spolku bohatých recesistických měšťa-
nů nazvaného Schlaraffia Krummavia, který byl vzpomínkou na zemi, kde „pečení 
holubi létají do huby“. 
 Krumlov – město pod věží je plnohodnotným pokračovatelem série „pošu-
mavských bestsellerů“ z pera dnes již zkušené trojice autorů a neměla by chybět 
v knihovně nikoho s byť jen okrajovým zájmem o lokální historii. 
Více na: www.seridel.cz/krumlov.

Lubor Mrázek

krumlov – město pod věží

Jaro a film

Na Evitu si vezměte sonar, abyste slyšeli orchestrFestivaly nejsou jen o hudbě

I na těch filmových 
se dá leccos zažít.
Nadcházející filmové 
festivaly v Česku:

KVIFF – nejprestižnější český  
filmový festival ji od roku 1946 
– 28. 6.-6. 7., 
Karlovy Vary

LFŠ Uherské Hradiště – tradiční  
filmový festival, doprovázený  
semináři s filmovými tvůrci 
– 26. 7.-4. 8., 
Uherské Hradiště

Slavonice Fest – relativně mladý 
filmový a hudební festival 
– 31. 7.-4. 8., 
Slavonice

Mezinárodní horolezecký filmový 
festival – přehlídka filmů  
z horolezeckou tematikou
– 22. 8.-25. 8., 
Teplice nad Metují

Noir Film Festival – festival filmů 
spojován s low key černobílým 
vzhledem  
– 22. 8.-25. 8.,
Křivoklát

Fresh Film Fest – mezinárodní 
festival debutů a studentských filmů 
– září, 
Praha

Novoměstský hrnec smíchu 
– festival filmové komedie 
– září, 
Nové Město nad Metují  

Kristýna Jandová
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Vedneměsíčník vychází za podpory:

měsíc ve dne
literární kavárna
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Akud

Mimochodem

Mluv

Artefakta

Artefakta v2

Artefakta v3

Opona

Pokud jste 15. března v  dopoledních 
hodinách procházeli kolem náměstí, 
nemohli jste si nepovšimnout houfu 
několika set studentů, držících transpa-
renty a pokřikujících hesla jako: „Máme 
12 let, než nám shoří celej svět!” nebo 
„Žádná škola, klima volá!” Tento den 
totiž nejen u  nás, ale po  celém světě 
probíhaly studentské stávky za  klima, 
nesoucí název Fridays For Future. Celé 
hnutí chce upozornit na  nálehavost 
boje s klimatickou změnou. Podle zprá-
vy panelu OSN pro klimatické změny, 
máme totiž posledních dvanáct let než 
dojde k nezvratnému poškození plane-
ty. A  protože záchrana planety si žádá 
neodkladné a razantní kroky, březnem 
nic neskončilo, spíše naopak.

Jak to celé začalo
Zajímavé je, že za stávkami nestojí žád-
ná organizace. Iniciátorkou a hlavní po-
stavou celých stávek je švédská stun-
detka Greta Thunberg. Ta se v  srpnu 
minulého roku ve svých patnácti letech 
rozhodla až do voleb 9. září školní lavi-
ci vyměnit za švédský parlament, před 
jehož budovou postávala každý den 
s  transparentem. Volbami to ale nako-
nec neskončilo, před parlament se vra-
cela každý pátek. Postupem času se k ní 
přidávali další aktivisté, stávky se pak 
rozšířili do  zemí jako je Velká Británie, 
Německo či Austrálie. Není tedy divu, 
že se z  Grety stala během pár měsíců 
mediální celebrita, která každý den mo-
tivovala tisíce dalších lidí k akci. Americ-
ký týdeník Times ji označil za  jednoho 
z  nejvlivnějších teenagerů roku 2018 
a tři norští zákonodárci ji dokonce no-
minovali na Nobelovu cenu za mír.
 Jelikož k nám do Česka a obzvláště 

do Českých Budějovic novinky ze světa 
pronikají poněkud pomaleji, byl to až 
15. březen, kdy se také čeští studenti 
připojili k  celosvětovému hnutí. Účast 
však byla na naše poměry v celku sluš-
ná, v  našem městě se počet demon-
strantů odhaduje na  300, v  Praze do-
konce na víc jak 2000. I tak to ale bylo 
poměrně mizivé číslo ve srovnání s 1,4 
milióny, představujícími celosvětovou 
účast. V  České republice, přiznejme si 
to, však nejsme na jakoukoliv student-
skou aktivitu, navíc “stávkovou”, příliš 
zvyklí. 
 K té poslední došlo před rokem, když 
studenti v rámci akce “Vyjdi do ulic” de-
monstrovali proti střetu zájmů Andreje 
Babiše. Své o tom ví i Petr Doubravský, 
jeden ze tří iniciátorů tuzemských stá-
vek, který pro Radio Wave řekl: „Anga-
žovanost mladých lidí v  Česku je dia-
metrálně odlišná než v  jiných zemích. 
Nejsme vedení k tomu, abychom si stáli 
za  tím, na  čem nám záleží, abychom 
byli schopní se postavit sami za  sebe. 
Totéž se změnou klimatu – já jsem se se 
souslovím ‚změny klimatu‘ setkal mož-
ná v  učebnici angličtiny, a  ne v  před-
mětech, kde by se to opravdu mělo 
učit. Myslím si tedy, že je to zaprvé tím, 
že informovanost o  změnách klimatu 
je v Česku opravdu špatná, a také tím, 
jaké postavení mají mladí lidé všeobec-
ně ve společnosti.”
 Obecně platí, že FFF má větší pod-
poru v zemích na západ od našich hra-
nic, zatímco v  zemích “V  4ky” panuje 
spíše skeptičtější postoj.

Co na to dospělí?
Ačkoliv byli studenti v pátek vzhledem 
k jejich malému poču lehce přehlédnu-

telní, v  médiích způsobili hotový po-
prask. Někteří psali o  studentech jako 
o  uvědomělé generaci, která má po-
tenciál klimatickou změnu skutečně za-
stavit. Erik Tabery, šéfredaktor týdeníky 
Respekt, vzkázal: „Lezte nám co nejvíc 
na nervy, prosím.” O studentech se ale 
také psalo jako o záškolácích či pokryt-
cích, kteří tradičně schazují vinu na star-
ší generace, zatímco sami si každý rok 
kupují nový mobil, létají do  zahraničí 
a  povětšinou žijou také konzumním 
životem, stejně jako ostatní. Sociálními 
sítěmi také prolétlo několik fotografií, 
zachycujících poházené transparenty 
a  odpadky, které zbyly po  studentské 
stávce. Ani Greta Thunberg se nevyh-
la kritice. Podle některých má dívka 
zkreslené představy o světě a zbytečně 
ulpívá na jediném problému, a to kvůli 
své psychické poruše, se kterou se ne-
tají. Říká se také, že byla zneužita jako 
marketingová figurka ekologickou spo-
lečností We Dont Have Time.
 Kdo se ale na  legitimnosti postupu 
studentů shodne, jsou vědci. Přes sto 
českých vědců sepsalo prohlášení, vy-
jadřující podporu stávkujícím studen-
tům. „Jen rychlým naplňováním kon-
krétních kroků, týkajících se například 
útlumu těžby a  spalování uhlí, jakož 
i péče o zemědělskou půdu, lesy, vodu 
v  krajině a  dalších aspektů klimatické 
adaptace, se nám může podařit předat 
zemi dalším generacím tak, abychom 
stávkujícím středoškolákům a  jejich 
vrstevníkům zcela nezkazili budouc-
nost,“ stojí v prohlášení.

Nevzdáme se!
V jiných městech jako je Oslo či Berlín, 
se demonstrovalo i  následující pátky. 
U  nás by se však mohlo zdát, že s  po-
dobnou rychlostí, jakou se povědomí 
o stávkách dostalo mezi české studen-
ty, se z něho také vypařilo pryč. Tak to 
ovšem není.
 V den stávky dali organizátoři politi-
kům dva týdny nato, aby začali jednat. 
Ti se však touto výzvou moc netrápili, 
místo toho se Andrej Babiš na summi-
tu evropských zemí vyjádřil, že „nechce 
navyšovat naše ambice“ týkající se boje 
proti klimatickým změnám tak, jako 
chtělo například Nizozemsko. Další 
kapkou či spíše hřebíčkem do  rakve 
byla Zemanova návštěva Karlovarské-
ho kraje, při které podpořil místní těžbu 
uhlí a naopak o obnovitelných zdrojích 
prohlásil, že nemají budoucnost.
 Podle prohlášení na  stránkách čes-
ké buňky FFF k  1. dubnu je tak zájem 
politiků stále nedostatečný. Důkazem 
toho má být také jednání poslanecké 
sněmovny týkající se změny klimatu, 
které proběhlo koncem března. Hned 
na  začátku jednání opustilo množství 
poslanců  sněmovní sál, z následné de-
baty pak nevyšlo nic konstruktivního. 
Mladá generace přitom, píší studenti, 
bude ta, na  kterou změny dopadnou 
nejvíce. „Pokud politici odmítají dělat 
to, co se od nich očekává, my budeme 
dál odmítat to, co se očekává od  nás,” 
píše se v  prohlášení. Naději pak vidí 
studenti v opačném postupu, než jaký 
podporuje prezident, tedy uzavření 
uhelných dolů a  elektráren a  rozvíjení 
potenciálu obnovitelných zdrojů.
 V  reakci na  politické dění v  Česku 
jsou naplánovány další stávky na pátek  
3. a  24. května. Pro více aktuálních in-
formací doporučujeme sledovat web 
fridaysforfuture.cz. Doufám, že se uvi-
díme, protože ve hře není nic menšího 
než budoucnost celé naší planet.

Lukáš Hypša, 
foto: Petr Vančata
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Manželství 
pro všechny 
bez rozdílu?

aktivismus, 
nebo záškoláctví?

Jak je jistě známo, novodobá civilizace 
poslední dobou čelí nejrůznějším vyhro-
ceným společenským tématům, které 
pro mnohé z nás jsou jakousi Styronovo 
Sophiinou volbou, jelikož se většinou 
rozhoduje mezi volbou ano/ne. Ačkoliv 
naše dilema mnohdy není naštěstí tak 
drastické jak z  onoho zmíněného psy-
chologického románu, i  ten sebemenší 
problém dokáže solidně rozdělit spo-
lečnost, ať už se zrovna jedná o aktuální 
problematiku střídání času, přijetí eura 
nebo i setrvání v nejrůznějších meziná-
rodních organizacích.
 Řeč je ovšem i  o  neustále dokola 
omílaném a v Česku stále dosti tabuizo-
vaném tématu manželství homosexuál-
ních párů, potažmo adopce dítěte rodiči 
stejného pohlaví. Z etického hlediska je 
na  místě položit si otázku: Je správné 
umožnit homosexuálním partnerům 
stejná práva jako heterosexuálním man-
želům? 
 Pravdou je, že dnešní termín regis-
trované partnerství je v  mnoha přípa-
dech stále značně stigmatizující a mívá 
pejorativní konotaci, už jen z  toho dů-
vodu, že registrovat chodí lidé například 
auto na  magistrát. Příznivci „stejnopo-
hlavních“ sňatků mají za  cíl v  podstatě 
jediné – kompletně eliminovat spole-
čenské a  právní rozdíly mezi registro-
vanými partnery a manželi, jak je tomu 
například v  mnoha západních zemích. 
Odůvodňují to například tím, že právě 
v  oněch státech to funguje velmi dob-
ře. Co nám tedy skutečně brání v tomto 
kroku?
 Ono to bohužel není tak úplně jed-
noduché, jak se na  první pohled může 
zdát. Ačkoliv si to možná nedokážeme 
všichni připustit, je potřeba uznat, že 
naše společnost vzešla z  křesťanské 

kultury, a  nemění nic na  tom ani fakt, 
že Češi jsou jedním z  nejatejističtějších 
národů v  Evropě. Už samotný termín 
totiž manželství vychází z  křesťanské 
tradice. Co je tedy manželství? Stručně 
řečeno se jedná o  svazek muže a  ženy. 
Zde narážíme na  zásadní problém, jeli-
kož si termíny registrované partnerství 
a manželství zkrátka protiřečí už od sa-
motného základu. Lze tedy jednoznač-
ně říci, že homosexuálové už z principu 
nemohou být manželi. Stejně jako muž, 
který prošel změnou pohlaví, bude bio-
logicky stále muž, s čímž se zkrátka ne-
hne. Zásah do zákona je možné provést 
v  podstatě pouze na  základě nějakého 
právního vymezení, čímž se homosexu-
álním párům dostane více, ne-li stejně 
privilegií ve společnosti. Následně je po-
třeba vybrat správný termín nahrazující 
dvousloví registrované partnerství, kte-
rý již nebude tak negativně zabarvený. 
 Ačkoliv v  článku tohoto typu není 
úplně žádoucí zmiňovat postoj autora, 
dovolím si přesto podotknout, že sou-
hlasím se zrovnoprávněním homosexu-
álních párů, nicméně dle mého názoru 
je potřeba k  takovému kroku nejprve 
dojít cestou diskuze a kompromisu. Ni-
komu by nemělo toto téma být cizí. 
Každému z  nás se jednou může stát, 
že jednoho dne za námi přijde náš po-
tomek se slovy: „Mami, tati, potřebuju 
vám něco říct. Jsem homosexuál.“ A  já 
si strašně přeju, abychom po  takovém 
coming-outu svému dítěti nedávali na-
jevo, že trpí handicapem a s naprostým 
klidem mu mohli vlastně jen odpově-
dět: „V pořádku. U nás doma se tím nic  
nemění.“

Daniel Podroužek
názory jsou osobním postojem autora 

pozn. red.

Období maturit je přímo synonymum 
pro stres. Žáci středních škol skládají 
zkoušku dospělosti, vybírají si vysokou 
školu či povolání, otevírají se jim dve-
ře do “velkého” života. Neodmyslitelně 
spjatý s  tímto obdobím je i  majáles, 
který bude jako každý rok v  Českých 
Budějovicích jedním z největších svého 
druhu. 
 Tak jako maturanti budou žít matu-
ritou, Budějovice majálesem, celá Ev-
ropa nedočkavě vyhlíží výsledky voleb 
do  Evropského parlamentu. Kořením 
pro tyto volby může být nejen vypjatá 
mezinárodní situace, ale i  posilování 
euroskeptických stran. Brexit je posu-

nut na 31. října 2019 s  tím, že Británie 
se musí účastnit voleb do  Evropského 
parlamentu. Favoritem předvolebních 
průzkumů je strana Nigela Farage, jed-
noho z  otců Brexitu, který mimo jiné 
dříve oznámil svůj konec v  politice 
a  stáhl se do  ústraní. Není překvape-
ním, že i u nás cítí kritici Evropské unie 
díky nízké volební účasti příležitost. 
 Jaro v  plném proudu nás svádí 
k  letargii a netečnosti. Tak jako kvetou 
první stromy, kvete i  pocit bezstarost-
nosti a volnosti, který k jaru neodmysli-
telně patří. Zbývá ale dodat jediné. Lidé  
bděte.

Tomáš Knap

scénář a kresba:  Alžběta Kalná


