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Drazí čtenáři,
po půlroční pauze je tady s novým školním rokem také nové číslo Vedneměsíčníku. I s novou 
šéfredakcí, kterpu tvoří Andrea Matejić, já a Lukáš Hypša. Proto doufáme, že Vás nezklame-
me a Vedneměsíčník povedeme i nadále v duchu kvality a objektivity (a pokud se nám to 
nepovedlo, tak vězte, že jsme jen dostáli podtitulu našich novin, ne nadarmo jsme student-
ské nekritické noviny).
 A na co se v novém čísle vůbec můžete těšit? Letošní listopadové číslo se zaměřuje na vý-
ročí třiceti let od událostí 17. l istopadu - na Sametovou revoluci. Můžete si tak přečíst rov-
nou čtyři články související s tímto tématem.
Pokud máte chuť utéct pryč od všech svých starostí, máme tu pro Vás množství článků, kte-
ré  Vás zavedou za hranice naší české kotliny, pozvat Vás můžeme například do Azerbaj-
džánu.
 Pustit se můžete také do recenze na nejnovější film Q. Tarantina či si přečíst rozhovor 
s mladým, nadějným kajakářem Jakubem Krejčím. 
Je toho spousta! Za celou redakci doufám, že se Vám toto číslo bude líbit! A nenechte si zka-
zit náladu venkovním chladnem, podzim skrývá přeci mnoho krásy!

Daniel Jež, šéfredaktor

Foto:  Marek Příhoda

O  oslavě „Sametu“ s  Martinem 
Pikousem, někdejším šéfem 
Budějovického Majálesu, který 
dnes kope za Korzo národní.

Jaké byly největší překážky, na  které 
jste za  všechny ty roky při přípravě 
narazili?
 Tak v počátcích především nutnost 
přesvědčit ostatní o  tom, co chceme 
dělat a  proč, obhájit tu myšlenku, že 
mohou oslavy 17. listopadu pořádat 
lidi kolem dvaceti, tedy lidé, kteří to-
talitu ani revoluci nezažili. To bylo ze 
začátku dost vydřené. Teď nás už mile 
překvapuje, že lidé Korzo nebo motto 
Díky, že můžem, znají.
Máte nějaké velké přání ohledně le-
tošních oslav?
 Mám k 30. výročí přání, aby se slavi-
lo stejně velkolepě i 31., 32. a všechna 
další.

Jaký byl váš hlavní důvod uspořádat 
Korzo národní?
 Přišlo nám, že tu u  nás něco tako-
vého chybělo. V  minulých letech jsme 
viděli spíše extrémistické demonstrace 
a přišlo nám, že si zasloužíme nějakou 
pozitivní alternativu, zkrátka oslavu se 
vším všudy. Postupem času jsme pak 
začali pracovat víc a víc na vzdělávacím 
programu. Dohromady nám to začíná 
dávat smysl jako cesta k jakési popula-
rizaci toho dne.
Proč si myslíte, že je důležité si takové-
to momenty připomínat?
 Vždycky je potřeba si připomínat 
věci, které nějak zásadně ovlivnili nás 
a  naši zemi. Také máme zkušenost, že 
se ve škole příliš neučí dějiny od druhé 
světové války, a tak se snažíme nějak vy-
plnit tu informační mezeru, ke které se 
školy ještě nedostaly. Mezera ale není 
jen v historii jako takové, vidím ji i v po-
chopení toho, co nám přinesla svoboda.

 Co je hlavním programem?
 „Hlavním programem je pro nás 
atmosféra toho dne a místa. Určitě do-
poručujeme všem vyrazit ven a zažít to. 
Kdybych ale měl být konkrétní, tak le-
tos chystáme třeba velkou projekci Pa-
měť národa 1989 společně s organizací 
Post Bellum, která bude ukazovat po-
hledy z  obou stran barikády revoluce. 
Celá projekce se bude opakovat třikrát 
v průběhu večera, přičemž jednou ji za-
končí naživo Modlitba pro Martu, což je 
pro nás taková hymna toho dne, kterou 
se sami rádi dojímáme.
Co je hlavní myšlenkou celé akce? 
 Snad je dostatečně výstižné to naše 
motto Díky, že můžem. Tahle myšlenka 
díku za  svobodu se s  námi tak nějak 
táhne po  celou dobu. Je to podle nás 
právě taková nadčasová cesta k význa-
mu 17. listopadu pro pamětníky i  ty, 
kteří listopad 89 nezažili. 

Dominik Machula

Už je to téměř 6 let, co vznikla myšlenka přiblížit mladým 
naši nedávnou historii přeci jen trochu „živěji“.  V roce 2014 se 
spojili organizátoři oslav 17. listopadu s organizátory Budějo-
vického Majálesu. Zaujala je nejen kreativita, organizace, ale 
i  zapojení mladých dobrovolníků do  tvorby a  realizace celé 
akce. A Korzo národní bylo na světě.
 V letošním roce ale slavíme 30 let od nabytí svobody a to 
si zaslouží i bohatší program. Oslavy vypuknou v 11 hodin do-
poledne a potrvají až do pozdních večerních hodin. Tradičně 
se pochopitelně dočkáme hudebních vystoupení nebo vý-

stav, ale společně s organizací Paměť národa se tento rok uli-
ce Národní třída zaplní instalacemi od umělců, jako je Michal 
Cimala. Po celé ulici budou také rozvěšené vlajky a praporky 
a na konec, ve večer 17. listopadu, prosvítí celou ulici světelná 
instalace na památku roku 1989. V průběhu celého dne se bu-
dou střídat různé projekty, od Stand-up komedie po promítá-
ní filmů nebo programy pro děti. Za srdce vás ale jistě chytne 
i slavnostní zpěv státní hymny, na který dojde po 13. hodině. 
Vše vyvrcholí velkou afterparty v kavárně Rock Café.

Dominik Machula

Sametová revoluce. To nebyla jenom 
Praha. Ačkoliv celé dění odstartovali 
studenti na  pražské Národní třídě, klí-
čovým byla také podpora lidí v  celém 
tehdejším Československu. Danou sku-
tečnost má připomenout kampaň “Ne-
zapomeňme“ ve třiceti městech napříč 
celou republikou. Jedním z nich se staly 
i  České Budějovice. Hlavním bodem 
projektu je výstava na  náměstí, kromě 
životních příběhů pěti pamětníků popi-
suje klíčové události revoluce v našem 
městě, jako bylo vyhlášení studentské 
stávky na  Jihočeské univerzitě, založe-
ní místní buňky opozičního Občanské 
fora, či velká demonstrace, na které se 
sešlo neuvěřitelných 50  000 lidí. 5. lis-
topadu se můžeme těšit na  kombino-
vaný večer v kině Kotva. Na programu 
bude dokumentární cyklus, ve  kterém 
o  revoluci vypráví a  vzpomínají nejen 
tehdejší studenti a  aktivisté, ale i  ti co 
byli “na druhé straně barikády”. Pro oži-
vení bude promítání proloženo diskuzí 
na  toto téma, kterou bude provázet 
politolog Váňa Hanáček. Třetí, finální 
akce, je debata s  účastníky Sametové 
revoluce o  jejím odkazu pro dnešek. 
Proběhne 14. listopadu a  samozřejmě 
kde jinde, než v  tématickém Student-
ském klubu Kampa.  
 „Během kampaně bylo také na-
točeno několi k  rozhovorů s  pamět-
níky roku 1989, které dají vzniknout 
dokumentárnímu filmu, určenému 
především pro střední a vysoké školy. 
Hlavním cílem projektu Paměti ná-
roda, která za  celou kampaní stojí, je 
totiž shromažďování vzpomínek pa-
mětníků klíčových událostí 20. století. 
Cílem je vytvořit co nejširší základnu 
nejen faktů, ale i  osobních zkušenos-
tí a  prožitků pamětníků, která lidem 
do  budoucna pomůže udělat si lepší 

představu o tehdejších událostech.“
 V  čele jihočeské pobočky Paměti 
národa a hlavním organizátorem kam-
paně je Tomáš Trantina. Zeptali jsme se 
ho, jak vnímá hlavní smysl celé akce:
 „Lidé by si měli uvědomit, že ti 
všichni co šli 17.11 na  Albertov mohli 
klidně sedět doma, spokojeně se dívat 
na Gotta v televizi a žít normalizovaný 
životy. Jen proto, že měli puzení a  od-
vahu vzepřít se režimu a říct, že se jim 
to nelíbí, díky odvaze a starání se o věci 
kolem sebe, se zrodila Sametová re-
voluce. Dnešní ohlasy na  občanskou 
angažovanost se začínají přibližovat 
reakcím někdejších protagonistů KSČ. 
Ozývají se hlasy, že aktivisté a podobní 
lidé vlastně chtějí podkopat ten ‘klid 
na práci’, co tady máme. A tak je důle-
žité si to znovu a  znovu připomínat, 
abychom nezapomněli. Jinak se také 
klidně může stát, že se historie bude 
opakovat.“

Lukáš Hypša  

Park dukelská 
se dočká nové tváře

více na str.2

Sedmnáctiletý kajakář 
světového 
měřítka
více na str. 4

Jaké je to studovat rok v zahraničí?

více na str. 7

„Co je svoboda slova, pocho-
pil v  sedmdesátých letech 
čistič výloh, který pro přátele 
opsal báseň Jaroslava Seifer-
ta – a přišli si pro něj pánové 
z StB. Co je svoboda pohybu, 
si uvědomil malý chlapec, je-
hož rodiče zůstali v zahraničí 
a státní orgány mu umožnily 
setkat se s  nimi až po  deseti 
letech. Co je svoboda shro-
mažďování, vtloukli policaj-
ti obušky do  hlavy skupině 
mladých lidí, kteří se sešli, 
aby dali najevo nesouhlas se 
zbytečným kácením stromů.“

Budějce se staly Městem Paměti národa

I letos velké Díky, že můžem
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Při příležitosti stých „narozenin“ Jiho-
českého divadla se v  listopadu na Ma-
riánském náměstí objeví nový divadel-
ní areál. Bude se v  něm hrát do  ledna 
a  ponese název po  pražském divadle 
Bouda, které se v 18. století nacházelo 
na Václavském náměstí. 
 Provoz Boudy zahájí 13. listopadu 
tzv. Sametový speciál z produkce DVTV. 
Moderátorka Daniela Drtinová otevře 
diskuzi na téma 30 let od sametové re-
voluce, do níž se zapojí herečka Barbora 
Hrzánová, diplomat Petr Kolář, novinář 
Aktuálně.cz Martin Fendrych a někdejší 
studentský aktivista Martin Ehrlich.
 Ve  čtvrtek 21. listopadu pokřtí 
nové prostory operní soubor JD prv-
ním představením – romantickou ope-
rou Dalibor v  adaptaci Miloše Forma-
na. Stejná hra, i  když v  původní verzi 
od  Bedřicha Smetany, totiž otevírala 
Jihočeské divadlo před sto lety. 
 Součástí divadelního areálu Bouda 
bude zázemí pro diváky i  s  kavárnou, 
tak jak byli zvyklí z  kamenného diva-
dla.  Jediným rozdílem je, že do  Boudy 
nemusí chodit ve formálním oblečení. 
K  70letému výročí Malého divadla za-
parkuje před areálem maringotka lout-

kaře Matěje Kopeckého. V ní budou vi-
set loutky ze starých inscenací a diváci 
starší 12 let budou mít možnost za pa-
desát korun zhlédnout historii Malého 
divadla ve  3D provedení. „Návštěva 
této mimořádné výstavy zabere jed-
nomu návštěvníkovi deset minut,“ říká 
šéfka marketingu Jihočeského divadla 
Jana Mazurová a  dodává: „Maringotka 
bude pro návštěvníky otevřena každý 
den, kdy budeme v Boudě hrát.“
 Účelem provizorního areálu je 
mimo jiné upozornit, že na Mariánském 
náměstí mělo původně stát divadlo již 
v 60. letech, dokonce se za tím účelem 
zbouralo několik budov. „Když se dnes 
podíváte na  Mariánské náměstí, tak 
vidíte, že jeho podoba a  řešení jsou 
nešťastné. Je pouze parkovištěm a prů-
choďákem. Nemáte sebemenší chuť se 
zde zastavit a  využívat ho jako veřej-
ný prostor,“ mrzí ředitele Jihočeského 
divadla Lukáše Průdka. „Snad Bouda 
bude důvodem, proč se tu zdržet a vní-
mat prostor, který je velmi hodnotný 
a blízko historického centra,“ doufá ře-
ditel. 

Text: Martina Mašková
Foto: boudajd.cz

Jihočeské divadlo 
oslaví narozeniny 
v Boudě

Pamatujete ještě na půlnoční odchody 
z Majálesu a jiných akciček na Sokoláku, 
jak jste se báli projít zadem kolem stra-
šidelné tribuny? Tak ta tam stojí už de-
vadesát pět let. Za tuhle dlouhou dobu, 
kterou sloužila sportovcům, si ale už za-
sloužila rozsáhlou rekonstrukci.
 Českobudějovická sokolská jednota 
ji započala loni, když po několikaletém 
snažení získala dotace. Na  financování 
se podílely ministerstvo školství, kraj, 
město a budějovická jednota. Nesmíme 
opomenout ani soukromé dárce, kteří 
si za svoji peněžní pomoc mohli vybrat 
sedačku. Ty jsou stále k dispozici, za ti-
síc korun si ji můžete pojmenovat dle 
fantazie, je to pouze na Vás, co nechá-
te napsat na připevněný štítek. Za tyto 
prostředky dostala tribuna novou stře-
chu, zateplení a  vznikly nové prostory 
pro sokolské kluby jako atletika, frisbee 
nebo americký fotbal.
 Slavnostně se otevřela 19. září, 
na stadionu byla k vidění mnohá před-
stavení, k vyzkoušení byly sporty spada-
jící pod budějovickou jednotu a probí-
halo i testování fyzické kondice. 
 Při oslavách se slavilo nejen otevře-
ní zrekonstruované tribuny, ale i 150 let 
od založení jednoty v Českých Budějo-
vicích.
 Tyrš s Fügnerem založili Sokol v Pra-
ze v roce 1862 a o sedm let později nad-
šenci založili jednotu i  v  Budějovicích. 
Sokol v  té době nebyl pouze tělový-
chovným spolkem, cílil i na pozvednutí 
morálky a  národní hrdosti. Hrál velmi 
významnou roli i  při formování Česko-
slovenska v roce 1918, protože sokolové 
udržovali v poválečných zmatených do-

bách pořádek. Za první republiky to byl 
velmi vážený a důležitý spolek. Na ote-
vírání tribuny v  Budějovicích v  roce 
1924 přijel samotný T. G. Masaryk. 
 Velká síla Sokola se projevila v roce 
1938, v době hrozícího fašismu. Ten rok 
se konal X. všesokolský slet. Vystoupilo 
na něm 350 000 cvičenců, diváků přišlo 
přes 2 miliony. Pro totalitní režimy však 
byl Sokol hrozba a v dobách nesvobody 
nesměl fungovat. Nacisté se pokusili ho 
naprosto rozložit, když v noci na 8. října 
1941 zatkli všechny sokolské činovníky, 
které pak mučili a věznili. Letos byl za-
řazen Památný den sokolstva (8. října) 
mezi Významné dny ČR. 
 Po válce se Sokol zvládl znovu zved-
nout, po  únorovém puči zorganizoval 
další velký slet, jehož se účastnilo přes 
půl milionu cvičenců. Nepohodlnou 
organizací byl i pro komunisty. Ti si ale 
ukradli jednu z jeho tradic –  slet, z ně-
hož udělali propagandistické spartaki-
ády. Po  revoluci však Sokol znovu ožil, 
obnovil slety a  spolek začal fungovat. 
Nedávno se u  příležitosti  XVI. všeso-
kolského sletu znovu připomenul, když 
chtěl stadion vypískat Andreje Babiše. 
 Národní cítění a zasahování do po-
litiky sokolům zůstalo, ale v současnosti 
jsou hlavně tělovýchovným spolkem. 
A proto jste možná i Vy chodili na atle-
tiku nebo na  všestrannost k  tetě Věře 
či tetě Lídě. Jednota ale pod svá křídla 
bere více sportovců, přidat se můžete 
k  roztleskávačkám, korfbalu nebo růz-
ným bojovým uměním. Sokol žije a  vy 
se můžete být u toho, protože: Ve zdra-
vém těle zdravý duch!

Henrietta Ottová

Svaly tuž, vlasti služ již 150 let

Vydáte-li se ze Sokoláku po  nábřeží proti 
proudu řeky a  podaří-li se vám do  ní ne-
spadnout, když budete míjet Železnou 
pannu, zděšeni absencí bezpečnost chod-
ců zajišťujícího zábradlí, dostanete se ko-
lem empírové budovy Jihočeského divadla 
a  novorenesační perly Českých Budějovic, 
bývalého Klubu Slavie až do do Parku Du-
kelská, což už není zdaleka tak malebné 
místo.
 Snad každý, kdo tuhle procházku ně-
kdy absolvoval, musel bý naprosto zděše-
ný neutěšeným vzhledem parku. Celkový 
dojem marnosti ještě umocňují skupinky 
školáků, pro které je park díky přítomnosti 
hned několika školských zařízení jediným 
útočištěm při čekání na  další hodinu či 
odpolední vyučování. Není tedy divu, že 
už v  roce 2016 dorazilo na  zastupitelstvo 
několik podnětů poukazujícíh na  špatné 
podmínky parku, nicméně tyto stížnosti 
zůstaly bez odezvy.
 Na  tuto iniciativu navázal Martin No-
votný se skupinou akivistů Akční Budějčáci, 
kteří se nejprve zeptali zástupců okolních 
škol a školek, jaký dopad na ně má žalost-
ný stav parku, a co by chtěli změnit. Svým 
názorem mohli prostřednictvím dotazníku 
přispět i  občané na  webových stránkách 
Parku Dukelská. Se sesbíranými postoji 
aktivisté konfrontovali přímo zastupitel-
stvo v krátkém vystoupení, které obohatili 
o  recesní video vtipně poukazující na  ne-
dostatky parku, například na  ohyzdné zá-
bradlí, které je v  Českých Budějovicích už 
takový evergreen, bývalé pískoviště “origi-
nálně” předělané na plevelem bující záhon 
ohraničený rozbitými betonovými kvádry 
či nevkusnou recyklační stezku, které by 
asi nejvíc prospělo, kdyby principy recykla-
ce aplikovala sama na sebe. Mnozí návště-
nící jistě nadšeně využili i možnost přenést 
si lavičky, stejně jako celé kusy chodníku, 
na libovolné místo v parku, tedy například 
na vyhlídku k řece, samozřejmě zkrášlenou 
již zmiňovaným masivním zábradlím, které 
by v případě nouze zvládlo před utonutím 
zachránit i  středně vzrostlého slona. Kro-
mě těchto spíše úsměvných výstředností 
Parku Dukelská zde však můžeme narazit 
i  na  skutečně závažné nedostatky, jako 
například ostré vruty čouhající z dětských 
prolejzaček, hromady odpadků nebo hus-
té křoví, které může posloužit jako dobrý 
úkryt kdejakému idividuu.
 Vystoupení Akčních Budějčáků na rad-
nici skutečně přineslo své plody v podobě 
opravy cestiček, revitalizace herních prvků 
a vyřešení problémů s odpadky i nefunkč-
ními kontejnery a  odstranění recyklační 
aleje. Nutno podotknout, že jak už to tak 
bývá, město k tomuto kroku přistoupilo až 
těsně před volbami a můžeme jen spekulo-
vat, jestli záměr byl skutečně vyslyšet obča-
ny, nebo si jen udělat rafinovanou kampaň 

za  městské peníze. Jisté ale je, že nátlak 
Akčních Budějčáků měl na změny v parku 
nepopiratelný podíl.
 Následovaly volby a  právě Park Du-
keslká hrál významnou roli ve  volebním 
programu hned několika stran, například 
Pirátů nebo Hnutí Občané pro Budějovice, 
kterým se podařilo dostat do městské rady 
a nadále urgovat opravu parku, což vedlo 
k vypsání architektonické soutěže zaměře-
né na  kompletní přestavbu celého parku. 
Odborná komise posuzovala návrhy tří ate-
liérů, z nichž nakonec vyhrála vize architek-
tů Martina Rusiny, Martina Freie a Markéty 
Poláčkové z ateliéru RUSINA FREI. 
 „Jejich  návrh je přesvědčivý zejména 
ve  své jednoduchosti a  přiměřenosti, ale 
zároveň eleganci a  velkorysosti, se kterou 
řeší většinu požadovaných bodů: odkloně-
ní cyklotrasy, přístup k  vodě a  zachování 
vzrostlých stromů, “ vysvětluje spoluorga-
nizátor soutěže a  člen Hnutí Občané pro 
Budějovice architekt Mirek Vodák a dodá-
vá: „Nutno ovšem podotknout, že komise 
hodnotila i  osobní prezentace architektů, 
kde s  nimi vedla hodinovou diskusi. Jako 
výhoda vítězného projektu je vnímána i jis-
tá neurčitost ve  využití jednotlivých pro-
stranství, která poskytují dostatek místa 
pro řadu potenciálních využití  s  dostateč-
nou kapacitou a dále možnost dalšího vý-
voje při následném projednání s veřejností.
 A  na  jaké změny se tedy můžeme 
v  roce 2021 těšit? Na  vítězné vizualizaci 
nás asi na první pohled upoutá stupňovité 
schodišě tvořící přirozený přístup k  vodě, 
inspirované oblíbeným nábřežím ve  slo-
vinské Ljublani. Dále se dočkáme napří-
klad kreativního přestavění nevzhledného 
parovodu na  klouzačku. Klíčové bylo také 
zachování co největšího počtu stromů. 
Cyklisty možná nepříjemně zaskočí spe-
ciální typ trávníku, který svým povrchem 
značně ztěžuje jízdu na  kole a  budou se 
raději muset držet cyklostezky sjednocené 
s chodníkem pro chodce. Je vidět, že Parku 

Dukelská se skutečně blýská na  lepší časy 
a jaké ponaučení si z toho můžeme vzít?
 V první řadě je důležité si uvědomit, že 
tento projekt, jehož náklady se mají vyšpl-
hat až ke  2  000  000 Kč vzniknul primárně 
díky občanské aktivitě Akčních Budějčáků, 
kteří mají na svědomí mimo jiné i  revitali-
zaci Parku Háječek a  další drobnější pro-
jekty. „Přijde mi škoda, že lidi často mají 
pocit, že některé věci nemůžou ovlivnit, ale 
pravda je taková, že všechno, co se tu děje, 
ovlivnit můžou, protože oni ty politiky zvo-
lil, a když se vzepře dostatečný počet lidí, 
tak politici si nemůžou dovolit to udělat. 
Lidi by se měli zajímat o to, co se děje, “ je 
přesvědčený Martin Novotný, zakladatel 
spolku Akční Budějčáci. „ Když se člověk 
chce zapojit do  veřejného dění, musí mít 
v prvé řadě dostatek kvalitních informací,“ 
dodává Martin, který sice v současné době 
studuje v Brně, ale i přesto tráví každý ví-
kend v  Českých Budějovicích a  aktivně se 
snaží zlepšovat jejich podobu. Vystupovat 
na zastupitelstvu podle něj není těžké, ale 
je důležité se dobře připravit a  být scho-
pen dokládat svoje tvrzení grafy, statisti-
kami a podobně. Důležité také je dokázat 
zastupitele zaujmout a vždycky je dobré se 
předem poradit s někým, kdo už s takovou 
prezentací má nějaké zkušenosti. 
 Ačkoli je případ Parku Dukelská defi-
nitivně uzavřen a do roku 2021 by se měl 
dočkat nové podoby, Martin s  Akčními 
Budějčkáky rozhodně nezahálí a  už teď 
připravují další projekty. Jestli vás jejich 
aktivity zaujaly, nebo máte jednoduše 
něco, co chcete v Budějcích změnit, určitě 
napište Martinovi nebo se rovnou přidejte 
k  platformě Akční Budějčáci, protože čím 
víc aktivních, uvědomělých obyvatel bude 
naše město mít, tím víc se může měnit po-
dle představ přímo občanů, a ne jen politi-
ků. Že “jste” jen studenti rozhodně nevadí, 
jediné, co potřebujete, je spousta energie 
a odhodlání.

Lydie Rosenkrancová

Vše začalo již v říjnu minulého roku, kdy 
z  iniciativy Jana Mádla, který je členem 
budějovického zastupitelstva a  mimo 
jiné i spoluzakladatelem hnutí Čisté Bu-
dějovice, vzniknul tým,  jehož členy byli 
i  Radek Matoušek a  Martin Novotný ze 
spolku Akční Budějčáci. Doufali, že se jim 
povede z  budějovických kasáren Jana 
Žižky vytvořit podobný prostor, jako 
jsou Kasárna Karlín v Praze, tedy kulturní 
centrum pro obyvatele města, kde by si 
každý mohl přijít na své.
 Před celým týmem však stálo ještě 
mnoho nelehkých rozhodnutí a  hlav-
ně spousty práce. „Postupně jsme se 
ve  spolupráci s  městem, konkrétně se 

Správou domů, dopracovali k  tomu, že 
jsme dosáhli pronájmu dílny a okolního 
areálu, ale to byl jen začátek. Okolí dílny 
bylo zarostlé, dílna špinavá s  děravými 
okny a  vevnitř se stačilo dotknout stěn 
a  začalo se prášit a  opadávat omítka,“ 
vzpomíná Martin Novotný.
 I  přes všechny překážky se ale roz-
hodli nabídnout prostor pro program 
Budějovického Majálesu. Týmu se po-
vedlo dostat hlavní prostory do provozu 
právě včas a to i s pomocí dobrovolníků 
BM a jiných nadšenců, kteří v prostorech 
viděli a stále vidí velký potenciál. Na zmí-
něných majálesových akcích si poté 
mohl tým Žižkárny vyzkoušet plnohod-
notné fungování prostorů a  také to, jak 
na ně lidé reagují. Po  Majálesu se dali 
všichni znovu do práce, doufajíce, že by 
mohli kasárny otevřít nejlépe i k denní-
mu provozu, a to pokud možno už v příš-
tím roce.
 Do  týmu se posléze přidali i  Pavla 
Heyduková, současná organizátorka fes-
tivalu Jeden svět v Budějovicích a David 
Dvořák, majitel známé kavárny U Vás.
 Dnes už je Žižkárna dle Martinových 
slov ve  verzi 2.0. Každý týden se tu ko-
nají různé akce, od  seriózních debat 
na všechna možná témata až po koncer-
ty a  vystoupení aspirujících mladých či 
už známých profesionálních umělců.
 Ambice celého týmu jsou však mno-
hem větší. Mají v plánu například vybu-

dovat z  bývalých garáží koncertovou 
halu, skatepark ve spolupráci se spolkem 
Světadílna či beachvolejbalové kurty. 
Ale přijďte si tento neotřelý prostor zažít 
na vlastní kůži. 

Anežka Klementová

Jak na pozitivní proměnu našeho města? 
To ukazuje revitalizace Parku Dukelská

Žižkárna má velké ambice
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Banát 
– u krajanů 
v Rumunsku
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Když jsem se po patnácti hodinové ces-
tě autobusem konečně probrala a  vy-
stoupila ven, první co jsem zaslechla, 
byla překvapivě naše mateřština. Tušila 
jsem, že naši krajané si ji udrželi, ale ne-
napadlo by mě, že bude v  tak perfekt-
ním stavu. I  první pohled, který jsem 
zaznamenala, byl k  popukání: Kolem 
mě stály babičky se širokým úsměvem, 
oblečené v zástěrách s šátky přes hlavu. 
 První zastávka expedice Banát prá-
vě započala, a  to ve  vesnici Svatá He-
lena. Hned po  příjezdu si nás místní 
rozebrali do  rodin, kde už nám všem 
vstřícně připravovali večeři. V  Banátu 
je normální úplná soběstačnost, což se 
týká i potravin. V těchto oblastech je to-
tiž většina zboží nedostupná a obchody 
jsou vzdálené několik kilometrů. V  zá-
honech krajanů nechybí rajčata, okurky, 
papriky, zelí, kapusta nebo třeba bram-
bory. Uvařená večeře byla tedy bio kva-
lity přímo ze zahrady.
 Rovněž zvířata, kupříkladu krávy, 
jsou kvůli mléku a máslu součástí rodin. 
Jejich venčení je tu proto překvapivě 
normální věc. O tom jsme se přesvědčili 
v další české vesnici-Gerníku, kam jsme 
druhý den doputovali. Dobrodružně 
jsme stanovali na  pozemku školního 
hřiště, kam nám občas nějaká kráva za-
běhla. Pro městské děti to byl opravdu 
velký adrenalinový zážitek. 
 Když jsme se další den vydali do ru-
munských kopců směrem do  vesni-

ce Rovensko, byli jsme poučeni, že je 
na  cestě spoustu divokých psů. Naše 
obrana měla probíhat následujícím 
způsobem: nespojovat oční kontakt, 
najít nejbližší klacek, zvednout ho 
do výšky a co nejrychleji místo opustit. 
Jakmile jsme ale slyšeli nenávistné vrče-
ní a  štěkání, pud sebezáchovy říkal je-
diné-BEŽ! Devět z deseti „banáťanů“ ale 
tento postup nedoporučuje. Nejenže 
je to fyzicky náročné, ale navíc hrozí, že 
pes bude rychlejší než vy a skočí po vás. 
V  našem případě byl ale nebezpečný 
tvor naštěstí línější než my, takže mu 
nebyl problém uniknout.  
 Suma sumárum: V  Banátu budete 
mít o zážitky rozhodně postaráno. Mů-
žete si domluvit prohlídku místní školy 
nebo zažít den se vším všudy a jít pomá-
hat na pole, starat se o zvířata a úrodu 
na  zahradě. Krajané budou za  každou 
vaši pomoc rádi. Podpora od turistů je 
zde kvůli nedostatku pracovních pří-
ležitostí klíčová a  proto rozhodně vy-
užijte možnosti ubytování u  místních. 
Až budete odjíždět, nezapomeňte si 
odvézt domácí medy, marmelády nebo 
sýry.
 Ať už cestujete do Banátu na vlast-
ní pěst, nebo v rámci festivalu, který se 
tam každoročně pořádá, jedno je jisté: 
čeká na vás zážitek, na který jen tak ne-
zapomenete.

Text: Šárka Brunclíková
Foto: CK Kojan

Zatímco miliony chudých lidí na  zemi 
hladovějí, miliony dalších naopak jídlem 
plýtvají. Proti tomu se rozhodl bojovat 
projekt Nesnězeno nabízející denně 
přehled provozoven, ve  kterých mají 
neprodané pokrmy za  sníženou cenu. 
Díky tomu se tedy dobře najíte, ušetří-
te a  navíc omezíte plýtvání. S  nápadem 
o  založení tohoto projektu přišli Mi-
chaela Gregorová a  Jakub Henni, kteří 
zpočátku spustili facebookovou stránku 
pouze v  Brně, aby si ověřili, jaký bude 
o  Nesnězeno zájem. Nejdříve se tak ob-
rátili na své oblíbené podniky. Jakmile se 
jim je povedlo zaujmout svým nápadem 
a ten se uchytil, zainvestovali i do vývoje 
mobilní aplikace.
 Pomalu se začaly ozývat další a dal-
ší podniky a  za  pouhých pět měsíců si 
projekt získal již patnáct tisíc fanoušků. 
Nesnězeno se tedy pomalu začalo obje-
vovat i v dalších městech a nyní je do ap-
likace zapojeno již pět podniků i  z  Čes-
kých Budějovic jako například Born in 
London, Soupculture nebo Donut s Te-
bou.
 A jak to tedy všechno funguje? Úpl-
ně jednoduše! Stačí si stáhnout aplikaci, 
která ti ukáže zapojené podniky ve tvém 
okolí, které nestihly prodat všechno své 
jídlo. Přímo v  appce si jídlo zamluvíš, 
a ještě ten den vyzvedneš se slevou nej-
méně 30 %. Přitom se nemusíš ničeho 

bát, jedná se pouze o kvalitní jídla z da-
ného dne, kterým se blíží datum expira-
ce. Tím ušetříš nejen peníze ale i životní 
prostředí, jelikož si odneseš skvělé jídlo, 
které by bez tebe musel podnik ze záko-
na zlikvidovat.
 Za zmínku také určitě stojí fakt, že si 
můžeš nastavit upozornění pro tvé oblí-
bené podniky a budou ti pak chodit zprá-
vy, kdykoliv budou mít nějaké jídlo navíc. 

Aneta Klímová

Jídlem neplýtvá už více než 
269 podniků po celé ČR! 

Ázerbájdžán je jedna z  krásných zemí 
Kavkazu, která bohužel není příliš na-
vštěvovaná a ani příliš známá okolnímu 
světu. Tato země však, dle mého názoru, 
skrývá obrovský potenciál stát se oblí-
benou turistickou destinací. 
 Především hlavní město Baku 
na  pobřeží Kaspického moře má něco, 
s  čím se v  ostatních metropolích příliš 
často nesetkáme – dokonalou souhru 
historického centra a  početných, nově 
vystavěných mrakodrapů. Když vyjede-
te lanovkou na jakékoli vyhlídkové mís-
to, z něhož je možné pozorovat centrum 
města, budete si připadat, pouhým 
pohledem na  živé ulice města, někdy 
i pouze upřením zraku na sousední bu-
dovu, jako když cestujete časem. 
 Baku zkrátka nadchne každého – kri-
tické historiky, zájemce o moderní archi-
tekturu i obdivovatele cizích kultur, kteří 
mohou navštívit početná muzea kober-
ců, hudby, tance a  výtvarného umění. 
Přijdou si zde na své ale také pohodáři, 
kteří vyhledávají spíše klidnou rodinnou 
dovolenou u „moře“ plnou odpočinku. 
Nebudou ochuzeni ani milovníci pří-
rody, kterým se nabízí možnost spatřit 

výjimečné přírodní úkazy. Specifickou 
skupinou návštěvníků jsou pak fanoušci 
formulí, kteří se do Ázerbájdžánu chysta-
jí zpravidla v dubnu, a to z jediného dů-
vodu: podívat se na Grand Prix, která se 
tu v posledních letech každoročně koná. 
Nechybí ani populární letní hudební 
festivaly, například každému známá ce-
losvětová pěvecká soutěž Eurovision se 
roku 2012 odehrála právě zde.
 Samotnou kapitolou je pak místí 
gastronomie, ve které se prolíná turecká 
kuchyně s ruskou a specifickým dochu-
cováním pokrmů, typickým právě pro 
Ázerbájdžán (například okyselování vět-
šiny hlavních chodů, což pro mne bylo 
velkým překvapením). Velice populární 
je objednat více různých jídel pro celý 
stůl a  pokrmy sdílet s  přáteli. Večeře je 
zde vnímaná jako společenský rituál 
a příležitost trávit čas se svými blízkými.
 Hlavním důvodem, proč jsem si 
Ázerbájdžán oblíbila já, je však ještě 
něco zcela jiného – jeho obyvatelé. 
Ázerbájdžánci jsou velice otevření, 
pohostinní, vřelí, zvídaví, nemají před-
sudky a  jsou velice vzdělaní. Jejich ofi-
ciálním jazykem je ázerbájdžánština, 

ale lidé zde každodenně používají také 
ruštinu a  turečtinu. Jako turista se zde 
domluvíte samozřejmě anglicky, a když 
budete mít štěstí, tak dokonce i němec-
ky nebo francouzsky. Kromě cizích jazy-
ků je v Ázerbájdžánu velký zájem o lite-
raturu, historii a překvapivě šachy! 
 Když se v  odpoledních a  večerních 
hodinách procházíte hlavním městem 
po  frekventovaném hlavním bulvá-
ru u  pobřeží, můžete si všimnout, že 
lidé tráví většinu volného času v  nejen 
okruhu blízkých přátel, ale především 
také s  rodinou. Dlouhé hodiny vysedá-
vají u černého čaje (který popíjí až 8krát 
denně) nebo u  vodní dýmky a  baví se 
hrou domina či již zmíněných šachů. Po-
kud se však do města vypravíte ráno či 
v  poledne, pravděpodobně nespatříte 
ani živáčka. 
 Porovnáte-li ruch v ulicích se situací 
v jiných zemích, všimnete si, že zde mají 
lidé stále dobrou náladu, veselí se s přá-
teli a necítíte z nich žádný stres, napětí 
či obavy, právě naopak. Proto neváhejte 
a vydejte se poznat krásy Ázerbájdžánu 
i vy!

 Lia Křížová

Ázerbájdžán, země s nevyužitým potenciálem

Projekt Discover EU je iniciativou Ev-
ropské unie, který vznikl na základě ná-
vrhu Evropského parlamentu. Hlavním 
cílem projektu je nabídnout mladým 
lidem, konkrétně ve věku 18 let (z toho 
důvodu, protože právě tento věk před-
stavuje významný předěl na  cestě 
k dospělosti a evropskému občanství), 
možnost získat nezapomenutelnou 
cestovatelskou zkušenost a úžasné zá-
žitky. V každém kole je vyhlášeno mini-
málně 20 000 výherců ze zemí Evropské 
unie, kterým je následně zaslána tzv. 
Interrail jízdenka. Ta je platná po dobu 
jednoho měsíce od vámi zvoleného da-
tumu a umožňuje vám zdarma cestovat 
7 dní po celé Evropě. 
 Nevíte, co dělat, pokud vyhraje-
te jízdenku jako jediní z  vašeho okolí 
a  nechcete cestovat sami? Dle mého 
názoru je toto vlastně nejlepší možná 
varianta, jelikož vás donutí vystoupit 
ze své komfortní zóny a  zároveň bu-
dete mít mnohem různorodější a zají-
mavější zážitky. Pokud se rozhodnete 
jako já, cestovat s ostatními mladistvý-
mi, které vlastně zatím vůbec neznáte, 
můžete se přidat do  skupiny Discover 
EU na Facebooku, kde už je pak na vás, 
jestli počkáte až vás někdo osloví, nebo 
převezmete iniciativu a  kontaktujete 
ostatní výherce, kteří jsou ve  stejné 

situaci. Přesně to samé jsem po vyhlá-
šení výsledků soutěže v květnu udělala 
i já a 9 lidí, na které jsem ve facebooko-
vé skupině narazila a  se kterými jsem 
se rozhodla cestovat, se stali mými 
skvělými přáteli, se kterými jsem 
do teď v kontaktu a již plánujeme další  
setkání. 
 Teď něco více k  mé osobní zkuše-
nosti. Přes sociální sítě jsme si domluvili 
přesný program na naší 11-ti denní ces-
tu severní Evropou. Přes Interrail portál 
jsme si naplánovali všechny cesty vla-
kem, dále jsme si zarezervovali ubyto-
vání v hostelech a Airbnb, zařídili jsme 
si cestovní pojištění, sbalili kufr a  vše 
mohlo začít. 
 Se svojí mezinárodní skupinkou 
jsem se poprvé setkala v Amsterdamu 
1.8.2019. Dohromady pocházíme ze 
7 různých zemí: Česko, Rakousko, Ně-
mecko, Francie, Nizozemsko, Rumun-
sko a  Anglie. Z  již zmíněného Amster-
damu jsme se vydali postupně na sever, 
procestovali jsme nejprve Dánsko, poté 
Švédsko a  nakonec Norsko. Nikdo 
z  nás se předtím neúčastnil žádného 
podobného projektu, a  tak to pro nás 
bylo skutečně zajímavé dobrodružství. 
Ačkoli převládaly pozitivní momenty 
plné nadšení a smíchu, museli jsme tu 
a tam překonat i nějaké překážky, jako 

například, když jsme nestihli poslední 
vlak a museli čekat pár hodin na další. 
Když kolem sebe ale máte úžasné lidi 
a  víte, že v  tom nejste sami, berete to 
spíše s humorem. 
 Díky Discover EU jsem nejen na-
vštívila krásná místa, jako město Aarhus 
v  Dánsku, nebo například Oslo, hlavní 
město Norska, ale především jsem si 
zkusila něco zcela jiného, naučila se být 
více samostatná, dokázat se za každou 
cenu bránit nesmyslným předsudkům 
a  také být více empatická. Poznala 
jsem kulturu a  zvyky ve  Skandinávii, 
podívala se do míst, které jsem si vždy 
přála vidět, procvičila jsem si cizí jazyky, 
a dokonce získala motivaci začít se učit 
další. Rozšířila jsem si obzory ve všech 
ohledech, a přitom strávila krásnou do-
volenou plnou zábavy. 
 Narodili jste se mezi 1. 1. – 31. 12. 
2001 a máte zájem procestovat Evropu, 
poznat nové lidi, dozvědět se více o ev-
ropském občanství, EU, historii, obyva-
telích a  kulturách našeho kontinentu? 
Pak neváhejte a  podejte v  termínu 
od  7. – 28. 11. přihlášku, kde vyplníte 
své osobní údaje, rychlý kvíz týkající se 
základních informací o  Evropské unii 
a pak už jen čekáte na zpětnou vazbu 
od Discover EU týmu.

Lia Křížová

discover EU – vlakem po Evropě zdarma
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Golfista 
z Hosína

Akud

Mimochodem

Mluv

Artefakta

Artefakta v2

Artefakta v3

Opona

Golf se během posledních 20 let stal 
velice populárním sportem. Obzvláště 
v  České republice. Od  pádu komunis-
mu bylo nanormováno nejméně 107 
hřišť (statistiky ČGF za rok 2018). Jedna 
taková hrací plocha se nachází v maleb-
ném městečku Hluboká nad Vltavou. 
A právě zde byl odchován jeden z 293 
českých golfových profíků, Štěpán Da-
něk.
 Rodák z  Českých Budějovic, který 
strávil své dětství v  Hosíně, začal hrát 
golf v 10 letech a už tehdy věděl, že to 
nebude jen tak pro zábavu.  Narozdíl 
od ostatních profesionálů neměl trené-
ra; na  hlubockém hřišti pilně trénoval 
s tátou. 
 Na  svou nynější úroveň se dostal 
poctivou prací, usilovným trénin-
kem a  hlavně tisíci odpálenými míčky 
na  cvičné ploše (tzv. driving range).  
„Pokud trénuješ, tak se dřív nebo poz-
ději zlepšíš. Když vydržíš trénovat pra-
videlně po  dostatečně dlouhou dobu, 
tak se dostaneš na  vysokou úroveň,“ 
okomentoval svou hru Štěpán. Ale čím 
byl lepší, tím měl větší nároky. A proto 
v  roce 2016 odjel do  Španělska, kde 
trénuje i dnes. „Ve Španělsku můžu hrát 
celý rok a  být tak dobře připravený 

na začátek nastávající sezónu,“ říká 
golfista.
 Štěpán zaznamenal v České repub-
lice několik úspěchů v  mládežnických 
kategoriích. Za  největší považuje titul 
mistra České republiky v  kategorii do   
 14 let. Mezi profesionály si nejvíce cení 
3. místa na  Czech PGA v  Ropici stejně 
jako 10. pozice v  celkovém pořadí pro 
sezónu 2019. A  v  neposlední řadě se 
probojoval do  Pro Golf Tour, kde hrají 
i další Češi jako například Ondřej Leiser 
a Jan Cafourek. Na španělské půdě moc 
turnajů neodehrál, hlavně proto, že se 
zde intenzivně připravuje na další sezó-
nu. „Španělsko je spíše o tréninku než 
o turnajích,“ vysvětluje Štěpán a dodá-
vá, že mezi jeho nejlepší okamžiky patří 
ten, když viděl vyhrát Sergia Garciu An-
dalucia Masters na Valderramě.
 „Na konci října odjedu za tréninkem 
do  Španělska. Před koncem roku se 
budu snažit dostat na  turnaje do  Por-
tugalska. Od  ledna mi začne příprava 
na  zimní část Pro Golf Tour v  Maroku,“ 
odpověděl golfový samouk na  otázku 
o  svých plánech do  budoucna. A  co 
jiného můžeme udělat než mu popřát 
rovné, dlouhé rány a hezkou hru!

Melíšek Matyáš

Každý z nás už musel jet někdy na kole. 
Ať to bylo z  donucení, nebo jste jen 
chtěli odtrhnout hlavy od sociálních sítí 
a být chvilku off-line, měli jste tři mož-
nosti: jet po  chodníku za  neustálého 
upozorňování na sebe zvonkem; dopra-
vit se na  místo po  silnici, kde se nevy-
hnete dopravním prostředkům všeho 
druhu anebo si zvolit čím dál populár-
nější cyklostezku. 
 Cyklotrasy po  jihočeské oblasti při-
tom nejsou nejlepší, o našem krajském 
městě nemluvě. Samozřejmě by se daná 
situace dala snadno změnit. O tom nám 
může povědět blízké Německo, Rakous-
ko a  v  neposlední řadě i  Itálie, kde je 
cyklistika velice oblíbená. Jinak řečeno: 
pokud se v  Itálii chcete někam dostat 
rychle a levně, je to právě kolo, které je 
nejlepší volbou. A  to rozhodně nepla-
tí jen pro kratší vzdálenosti! Mluvíme 
tady o  přibližně 415 km. Konkrétně ze 
Salzburgu do Grada.  Mezi těmito měs-

ty totiž vede krásná cyklostezka Alpe 
Adria, která se sice někdy kříží se silni-
cemi, které ale leckdy neuvidíte i 50 km 
v  kuse. A  i  přes pár kopců, které musí-
te překonat (přeci jenom jedete přes 
Alpy), se pohled na moře na horizontu 
rozhodně vyplatí.
 Poslední dobou se zdá, že se přeci 
jen absence cyklostezek dostala do po-
vědomí vlády. Začala se stavět cyklotra-
sa, která má být dlouhá 150 km. Ta má 
vést z Nové Pece, kolem Lipna do Rožm-
berka nad Vltavou, dále přes Krumlov 
a  pokračovat přes České Budějovice 
směrem na  Hlubokou až do  Týna nad 
Vltavou.
 Jedná se ovšem o dlouhodobý pro-
jekt. V  některých částech (např. z  Čes-
kých Budějovic na  Hlubokou) je již 
ovšem dostavěno. Beznadějné cyklisty 
tak snad v  budoucnu čekají světlejší 
zítřky. 

Markéta Srbová

Na kole na konec světa

zNÁTE SE S: 
kajakářem Jakubem Krejčím?
Teprve sedmnáctiletý kajakář Jakub 
Krejčí skončil v  Krakově na  2. místě 
MSJ do  23 let. K  1. místu mu chyběl 
jen zlomek sekundy. Za  tímto úspě-
chem stálo velké množství úsilí, kte-
ré v  kombinaci se školou může pro 
mnohé být nemožné. 

Hned na úvod se zeptám, proč kajak? 
V kolika ses k němu dostal a kdo nebo 
co za tím stálo?
 Vodní slalom jsem vlastně zdědil 
po  mém tátovi. Táta sice jezdil na  ka-
noi, ale to mě nebavilo. Začal jsem s tím 
v  devíti letech a  předtím jsem dělal 
spoustu jiných sportů.

Aby ses stal světovým juniorským vi-
cemistrem, muselo tě to stát hodně 
práce. Jak intenzivně ses před soutěží 
kajaku věnoval?
 Před samotným mistrovstvím světa 
jsme už s  trénerem jen dolaďovali for-
mu. Ty tvrdé tréninky, které pak můžu 
zúročit při závodech, probíhají během 
celého roku.

Co všechno trénink obnáší a jak dlou-
ho může jedno tréninkové období tr-
vat?
 Každý tréninkový období obnáší 
něco jiného. Před týdnem mi začala 
zimní příprava a ta je hodně silově a vy-
trvalostně náročná. I každý trénink je ji-
nak dlouhý, chodím běhat na 35-45 mi-
nut, ale pak chodím i do posilovny nebo 
pádlovat, a to může trvat 1-1,5 hodiny. 
Jinak na vodě trénuju: rychlost, sílu, vy-
trvalost, tratě a  techniku. Pak chodím 
do posilovny, plavat, běhat, hrát míčové 
hry, gymnastiku, lézt na stěnu.
Trénuješ ve vodě i přes zimu?
 Trénovat na vodě přes zimu je po-
třeba, ale nic příjemného to není, voda 
je opravdu studená. Jezdím trénovat 
do Prahy do Troje nebo někam do tepla. 
Tuto zimu mě čeká soustředění ve Spo-
jených arabských emirátech na  10 dní 
a  na  konci ledna odlétám na  6 týdnů 
trénovat do Austrálie.
Je tu něco, čeho ses musel pro lepší vý-
sledky vzdát?
 Je spousta věcí, kterých jsem se 
musel vzdát, když chci dělat sport 
na vrcholové úrovni. Nemám tolik času 
na své blízké a kamarády kvůli tomu jak 
pořád cestuju. No a školu mám ke spor-
tu přizpůsobenou, takže s tou je to v po-
hodě.

Jsi se svým rozhodnutím spokojený?
 Kariéru sportovce jsem si sám vy-
bral a moc mě to baví. Takže jsem hroz-
ně moc spokojený, i když to občas bolí.

Jaký je to vůbec pocit být světovým vi-
cemistrem?
 Po dojezdu z cíle jsem tomu nemo-
hl věřit, ale potom to byl úžasný pocit. 
Co na to tví blízcí a kamarádi?
 Od  kamarádů a  příbuzných jsem 
obdržel nespočet gratulaci a  nesmírně 
si toho vážím.
Chceš do  budoucna zdolat ještě vyšší 
příčky?
 Moje životní cíle jsou mnohem výš 
než být juniorským vicemistrem světa, 

takže mám stále důvod se zlepšovat
Co děláš ve  svém volném čase mimo 
trénink?
 Toho volného času moc není, takže 
ho trávím se svojí rodinou a  samozřej-
mě se učím.
Jaké máš ve  sportu plány na  zbytek 
roku (popř. i příští rok)?
 Jak už jsem psal, teď mi začala zim-
ní příprava a  na  přelomu roku vyrážím 
trénovat do  Spojených arabských emi-
rátů. Až se vrátím tak musím makat 
ve škole a na konci ledna letím trénovat 
do Austrálie. Po příletu domů se nám to 
už rozjede a začnou nominační závody 
a po nich se uvidí co mě bude čekat.

text: Daniel Jež

Představitelé Č. Budějovic se, ve jménu 
bezpečnosti, rozhodli přidat do velkých 
sportovních stadionů bezpečnostní ka-
mery. Ty mají snímat obličeje fanoušků 
při příchodu na  stadion a  následně je 
sledovat v  publiku. Toto rozhodnutí 
platí zatím pro zimní stadion, sportovní 
halu a plavecký stadion. 
 Aplikace má usnadnit vyhledávání 
případných vandalů či agresorů, kteří 
by mohli poškodit majetek nebo zaú-
točit na jiné diváky. Celý systém je pro-
pojený s policií; ta bude mít díky tomu 
velkou výhodu při vyšetřování. Zbývá 
jen otázka: „Je tohle vše nutné?“
 Čeští fandové sportu jsou jistě váš-
niví, ale počet násilných činů na  sta-
dionech v ČR je vcelku nízký a většina 
případů se řeší jako výtržnictví, nebo se 
jedná o  používání pyrotechniky, která 
už je ale v prostorách většiny stadionů 
zakázaná. Na druhou stranu např. USA 
zaznamenává časté teroristické útoky 
a násilné boje mezi fanoušky, kteří ná-
sledně končí na  pohotovosti, a  proto 
je u  nich na  bezpečnost dbáno více. 
Jistě, větší bezpečnost je vždy lepší, 
ale v tomto případě by byla vhodnější 
spíše prevence, jako např. antikonfliktní 
týmy a spotteři, kteří by zabránili nási-
lí, a  nemuselo by dojít na  monitoring 

fanoušků, jež by spousta kamer spíše 
znervóznila a akorát by ubrala na zába-
vě a napětí ze zápasu. Dle mého názo-
ru je to sice skvělý nápad, zlepšit bez-
pečnost na  stadionech, ale sledování 
fanoušků kamerami není ten nejlepší 
způsob, jak toho dosáhnout.
 Sportovní utkání by mělo být mís-
to, kde si člověk může vyřvat hlasivky, 

aby podpořil svůj tým, a  neměl by se 
bát, že bude někdo za kamerou sledo-
vat jeho, místo toho, aby sledoval zá-
pas. Fanoušci budou mít určitě ohledně 
nové inovace rozdílné názory a nezbý-
vá nic, než to překousnout a  dělat, že 
tam žádné kamery nejsou. 

Dominik Machula
Foto: instagram @lt_portraits

místo zápasu budou sledovat diváky
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kresby: Alžběta Kalná

propojení
v ukojení
být vzrušeni
svými těly 
vesmír celý
otevřeli
jsme
se

–
Přistoupils ke stolu, naklonil ses lehce.
Miláčku, kočičko zašeptals měkce.
Ty letmé dotyky vzbouzely zvědavost,
škoda, že dělals to jen sobě pro radost.
Kéž bys tak nebyl všech, svádí se boje,
jako by každá toužila být tvoje.
Necháš je býti tvé, jen na pár chvil,
co bys ty, co bys ty bez těch žen byl?
Cítí se žádaně, cítí se výjimečně,
kdy už jim povíš, že snaží se zbytečně?
Naléváš víno a boříš se do peřin,
závislý na lásce, bez ní bys nepřežil.
Nech mě se opravit, to není láska,
když vedle tebe, do peřin boří se bezmocná 
kráska.
Nechá se omámit, nechá se svést,
Don Juan bez srdce se chce dotknout hvězd.

–
Romantici bez soudnosti,
bojíme se skutečnosti.
Dostáváme do těla
od múzy, co zmizela.
Nevrátí se, utekla.
Prázdnoty se zalekla.
Té, co máme v našich srdcích,
po stovkách probdělých nocí,
kdy jsme jen tak sledovali,
plamen vášně hasnout v dáli.
Usínali společně,
doufali, že konečně,
můžem přestat hledat múzu,
protože jsme našli sebe,
prohledali celé nebe.

Tehdy v létě, za úsvitu
vyčerpaná, plná citu
bez duše a bez těla
vedle něho seděla,
hledala se v jeho hlase,
doufala, že řekne zase,
jak je krásná, bere dech,
že jí našel v jeho snech.
Čekala však zbytečně,
on se usmál konečně.
A ona, v té hodině ranní
věděla, že nemyslí už na ní.

Anežka Klementová

 

Až budeš mrtvý
začnu kouřit tvou
oblíbenou značku
cigaret:

jednu ráno –
budeš začínat můj
den
jednu před spaním –
a prolneš se v sen

Z nedopalků ti
postavím
chrám
Jak často míváš pocit
že jsi sám?
Když ležím hned vedle
Když poslouchám

Zvuk tvého těla na
podlaze.

Až budeš mrtvý
lehnu si do tvé
postele
a odříkám:

V ulicích
pláčeš pro trpícího
koně
můj bůh
je mrtev; jsi mrtev ve
mně
Kult úzkosti
Jsi uctíván v mém
domě

Mé ošklivé, zlé nebe.

Každý má právo na
svou vlastní tragédii, a 
aspoň mám konečně klid.

-
Das Leben ist Hart
Aussichte nicht zart
Was du willst kommt jetzt in Frage
vor den Augen laufen Tage
doch du bist grad nicht in der Lage
um weiter zu gehn‘

Wie ein Blatt zittert die Welt
was dich umgibt ist nur vorgestellt
Dieser Pfad kommt nie zu Ende
Erniedrigung andauernde
doch zu müde sind die Hände
Um die Zügel 
weiter zu halten.

IbalGin Toník

Kapky deště na zem se snáší
A v dusném tichu napětí se vnáší
Rudé bude slunko, až my zítra vstanem‘
Druhou šanci už asi nedostanem‘
Rudé bude slunko, ale mraky šedé
Na soudný den nás jinovatka vede
A až budem stoupat dolů do pekla
Uvídíme, že šance nám mezi prsty protekla 

Markéta Srbová

SNy X ŽIVOT

Jdu po prázdné ulici
Po bulváru zničených snů
Své srdce si vylévám měsíci
Běžím proti proudu promarněných dnů
Snažím se splnit přání v řase
Utírám ti slzu na pravém líčku
Zkouším najít smysl ve zbývajícím čase
A v mém životě planoucí svíčku
Jdu po prázdném bulváru
Po ulici zničených snů
Pijeme ze sklenek nesváru
Konec je již našim dnům

...

Trápí mě na tebe alergie
Ta pomíjivá euforie
Znám na to přísloví
Co prý tě posílí, to tě nezabije

Markéta Srbová

ZIMA A LéTO
Na stráni na louce dvě stejné dívky
Nevnímají okolní svět
Oběma bílé šaty obepínají křivky
Ve vlasech sněhový a růžový květ
Jedna však je snílek bdělý
Nevinná, milá, dítě léta
Když druhá křičela i hromy hřměly
Chladná, upřímná, dcera zimního světa
Zkoumají se, jedna druhou
Dlaně zvednuté v tichém gestu
Dotknout se, však nedovedou
Průhledná zeď jim kříží cestu
Stejně jak se nedotkne Zima s Létem
Když to jsou dva milující se sourozenci
Tak se nikdy nesetká vločka s květem
Na pampeliškovém letním věnci…

Markéta Srbová
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ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE
- ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA
10. 11. – 26. 1. Mapa světa Karla Teigeho 

DŮM UMĚNÍ
Náměstí Přemysl Otakata II. č. 38
17. 10. – 17.  11. Aires Mateus – Archiv
27. 11. – 29. 12.2018 Herman de Vries

 KOMORNÍ GALERIE U SCHELŮ
Panská 7
26. 10. – 24. 11. Autorská výstava  
Renaty Štolbové

GALERIE NAHOŘE
Metropol, Senovážné nám. 2
11. 10. – 11. 11. Jihočeský výlov:  
Václav Němec – Summertime
17. 11. – 31. 1. 30 let svobody 1989 – 2019

KINO KOTVA
Lidická 2110
11. 10. –8. 11. Fr. Beneš – David Sládek  
– MARE PROTESTANTIUM / DO ULIC

GALERIE TISKÁRNY KARMÁŠEK 
K. Weise 2619/9
11. 10. – 17. 11. Jan Čtvrtník

DŮM ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO
Masarykovo náměstí 89, Třeboň
7. 12. – 10. 02. Karikatura (ze sbírek AJG)

GALERIE MARIÁNSKÁ 
Pražská třída 1
12. 9. – 1. 12. Kateřina Štenclová  
– Hranice řeči II
12. 9. – 1. 12. Andrej Dúbravský  
– Glyphostate orgy

LITERÁRNÍ KAVÁRNA MĚSÍC VE DNE
Nová 3
9. 10. – 8. 11. Martin Horák  
– Kufry plný zlata

GALERIE POD KAMENNOU ŽÁBOU
Piaristické nám. 2
11. 10. – 12. 11. Jana Kupčáková – U moře 
11. 10. – 12. 11. Pavel Talich – Camera 
obscura

EGON SCHIELE ART CENTRUM
Široká 71, Český Krumlov
19.4. – 26.1. Karel Valter (1909 – 2006) 
/ Krajina
19. 4. – 26. 1. Kateřina Šedá :  
UNES–CO a další sociálně architekto-
nické projekty
19. 4. – 26. 1. Federico Díaz (*1971)  
/ Personal

Jan Mojka

VÝSTaVY

Akud

Mimochodem

Mluv

Artefakta

Artefakta v2

Artefakta v3

Opona

Po více než měsíci projekcí jsem se ko-
nečně dočkala a našla si čas na nový sní-
mek Quentina Tarantina – Tenkrát v Ho-
llywoodu. Na film přišlo do kin již kolem 
půl milionu českých diváků, mezi nimiž 
přirozeně bylo i  plno mých známých. 
Jejich reakce ale zdaleka nebyly tako-
vé, jaké se daly očekávat. Jak je možné, 
že zatímco na  premiéře filmu ve  fran-
couzském Cannes jej milovníci filmu 
odměnili sedmiminutovým potleskem 
vestoje, odchází u nás z kina snad dobrá 
polovina diváků se smíšenými, či na-
prosto negativními pocity?
 „No hele, vůbec mi to nepřišlo jako  
Tarantino.“
 „Bylo to takový zdlouhavý, zbytečně  
natažený. Akce přišla až ke  konci, ale 
 nic moc.“
 „Úplně jsem nepochopil, proč tam 
byla celá Sharon Tateová. Byla tam úpl-
ně zbytečná.“

 To jsou jen některé reakce, které 
jsem zaslechla.
 Tenkrát v  Hollywoodu, v  originá-
le Once Upon a Time… in Hollywood, 
zasazuje stárnoucí fiktivní postavy Ric-
ka Daltona (Leonardo DiCaprio) a  jeho 
věrného kaskadéra Cliffa Bootha (Brad 
Pitt) do  filmových kulis šedesátých let. 
Postavy byly pravděpodobně inspirová-
ny vícero skutečnými herci, avšak nej-
pravděpodobnějším impulzem se zdá 
být pověstný přátelský vztah dvojice 
herce Burta Raynoldse a  jeho věrného 
kaskadéra Hala Needhama. 
 Rick i  Cliff se ve  filmu vyrovnávají 
se svými pomalu ale jistě uhasínajícími 
hvězdami mezi hollywoodskou „novou 
vlnou“. Doba se měnila a  oldschoolo-

vou filmařinu začali nahrazovat noví 
nezávislí režiséři, měnil se studiový sys-
tém a film začal pronikat do každoden-
ního života lidí televizí v obýváku. Stár-
noucího herce tak obsazují hlavně do 
záporných rolí a dá se očekávat, že se 
blíží konec jeho kariéry. Ač nerad, přijme 
role ve spaghetti westernech, které 
nepatřily přímo k nejpověstnějším.
Důležitou linkou je i  skupinka hippies, 
které Tarantino ve  filmu zbavil dnes již 
běžného pozlátka – hippies se tu nejeví 
jako továrny na lásku a štěstí. V Tenkrát 
v  Hollywoodu je naznačeno (například 
nepřirozenými sklony kamery a vystup-
ňovaným napětím), že tu něco není 
v pořádku. Postupem času se dozvídá-
me, že se jedná o  Mansonovu rodinu 
obývající proslulý Spahnův filmový 
ranč. Mansonova rodina byla komunita 
fanatiků okolo Charlese Mansona, zná-
mého amerického zločince a vraha.
 Přítomnost Sharon Tate (Margot Ro-
bbie) ve filmu není jen bolestnou připo-
mínkou jedné tragédie, ale má ve filmu 
i jinou funkci – stupňuje napětí a naše 
očekávání. Sharon tu působí v kontrastu 
ke stárnoucím hercům (je společně 
se svým novomanželem režisérem 
Romanem Polanskim sousedkou Ricka 
Daltona). Je mladá, na vrcholu své slávy. 
Sám Tarantino si o ní před natáčením 
dělal velký průzkum a  zjistil, že byla 
nejen opravdu krásná, ale i  velmi milá 
a  hodná.I proto jí chtěl věnovat samo-
statný čas na plátně. Můžeme ji tak sle-
dovat, jak řídí auto, jak poslouchá hud-
bu a jak tančí u bazénu. 
 Poslední část filmu, podle mnohých 
diváků „jediná část, kde se něco děje“, je 
do detailů sestavený osmý srpen 1969. 

V  tento den vtrhli ve  večerních hodi-
nách čtyři zfanatizovaní příznivci Char-
lese Mansona do  domu na  Cielo Drive 
Sharon Tateové, která byla na  žádost 
svého nepřítomného muže v  přítom-
nosti Abigail Folgerové, Jaye Sebringa 
a Wojciecha Frykowskiho. Společně byli 
vehnáni do  obývacího pokoje a  jeden 
po druhém zavražděni. Sharon Tate, kte-
rá byla v  devátém měsíci těhotenství, 
tedy jen pár týdnů před porodem, si 
pak ponechali nakonec. Prý prosila o ži-
vot svého nenarozeného dítěte. Její krví 
pak napsali na dveře slovo „PIG“.
 Film příběh ale vypráví jinak. Man-
sonovi stoupenci na plátně změní plán 
a  přepadnou dům Ricka Daltona, kde 
je Cliff Booth společně se svým psem 
všechny vyřídí. Poslední scénou je pak 
pro znalce skutečných událostí dojem-
ný rozhovor Ricka s  Jayem Sebringem 
(Emile Hirsch). 
 Quentin Tarantino vyjádřil v Tenkrát 

v Hollywoodu svou lásku k filmu tehdej-
ších let. Zavedl diváky do kinematogra-
fického zákulisí a  nabídl jim nostalgic-
kou vzpomínku na  staré časy. Sharon 
Tate vytvořil alternativní konec jejího 
tragického konce, a především ji ukázal 
jako živou, nádhernou bytost, která si 
zaslouží být spojována i  se svým živo-
tem, nikoliv pouze se svou smrtí. Man-
sonovým stoupencům pak připravil kr-
vavou pomstu nezbavenou detailů tak, 
jak je pro Tarantinovy snímky zvykem.
 To všechno se mi honilo hlavou při 
sledování závěrečných titulků v  sále 
kina. Bohužel, současní diváci, navyklí 
na akci, na  jasný, pod nos naservírova-
ný příběh a  jednoduchý humor patrně 
prostou lásku k  filmařině přenesenou 
na filmové plátno nepochopí. Pro filmo-
vé nadšence však Quentin nadále zů-
stává jedním z nejschopnějších režisérů 
své generace.

Kristýna Jandová 

Obhajoba Tarantinovy hollywoodské pohádky

Po dvou letech se na pódium DK Metro-
polu vrátil muzikál Kronikáři. Tentokrát 
však v  jiném provedení. Byl totiž upra-
ven přímo pro dětské sbory! Na jevišti se 
tak představily Hlásek, Bigysbor, sbor při 
gymnáziu Česká a sbor Česko-anglické-
ho gymnázia. 
 Je pátek, zbývají necelé dva dny 
do představení, a já se vydávám na ge-
nerální zkoušku na  vlastní uši se pře-
svědčit o  kvalitě tohoto koncertního 
provedení. Již s  příchodem do  hlediště 
slyším hlásky nadšených dětí, na  podi-
um je už natažený červený koberec a ve-
předu orchestr ladí své nástroje. Po sále 
pobíhají technici a zkouší, jestli všechna 
světla svítí, jak mají.
 Po  chvíli se na  scéně objevuje diri-
gent Pavel Trojan a s mávnutím taktovky 
se rozezní první tóny. Pozorně z hlediště 
sleduji dění na podiu. Jde o jednu z po-
sledních generálních zkoušek, takže je 
vidět, že jsou děti mírně nervózní. Ale 
stále s  úsměvem na  tváři. Mezi členy 
sboru jsou zastoupeny snad všechny 
věkové kategorie, od prvňáčků základní 
školy až po třeťáky vyššího gymnázia.
 Po nějaké chvíli se osmělím, vezmu 
do ruky foťák a vejdu na podium, do epi-
centra všeho dění. Vše mám na  dosah 
ruky. To mě fascinuje.

Asi po hodině nastane pauza a  já mám 
příležitost jít za  účinkujícími přímo 
do  šatny, kde panuje dobrá nálada 
a všichni mi nadšeně jeden přes druhé-
ho povídají o muzikálu.

Od  pravěku, přes objevení Ameri-
ky až dodnes. Muzikál Kronikáři nám 
představil světovou historii zábavným 
a  poutavým způsobem. Toto koncertní 
provedení neobsahovalo tak moc děje 
jako opravdový muzikál Kronikáři, za to 
jen rychlý průlet dějinami. Hlavní bylo 
hudební zpracování a spolupráce s dět-
mi. Ocitli jsme se v  Pravěku, navštívili 
starověký Egypt a  nechyběla ani druhá 
světová válka. 
 „Už jen ta samotná hudba je… no, 
víš, to je něco jako… poklad a zároveň 
skvělá zkušenost. Je to něco jiného než 
jen zpívat ve sboru. Když jsi ve sboru, tak 
zpíváš ve stálém složení, a víš, s čím mů-
žeš počítat. Ale my jsme teď přišli do sty-
ku s jinými sbory, a dokonce i sólisty, což 
je úplně jiná zkušenost, která nás obo-
hacuje,“ sdělila mi členka Bigysboru Ma-
rie Benedová.

Nemuseli jsme na děti vytvářet žádný 
tlak, snažily se samy. Na zkoušce jsem 
měla možnost popovídat si i  se sbor-

mistryní Ester Pitrunovou, která je mezi 
dětmi velmi oblíbena. Nejvíce měla 
radost z  toho, že si děti zpívání užívají 
a  hlavně se snaží samy od  sebe. Velmi 
přínosné také podle jejích slov bylo, že 
si zažívají práci s orchestrem a hudební-
ky Jihočeského divadla na  vlastní kůži. 
„Víte, je to možná nepředstavitelné, ale 
my jsme na děti během zkoušek nemu-
seli vytvářet žádný tlak, tlak si vytvářely 
samy. Bylo na  nich vidět, že je zpívání 

baví a  chtějí podat co nejlepší výkon,“ 
řekla mi sbormistryně a  s  uspokojením 
ve tváři se podívala na děti. Pokud jste 
úspěšné představení nestihli a  zajala 
jsem vás, musím vás zklamat, jednalo se 
jen o jedno představení, tedy premiéru 
i derniéru zároveň. Pro velký úspěch se 
ale uvažuje, že by se koncertní provede-
ní muzikálu Kronikáři zopakovalo. Tak se 
nechme překvapit! 

Text a foto Natálie Malcová 

Členové smíšeného pěveckého sboru 
Mendík dali 24. září svému gymnáziu J. 
V. Jirsíka sbohem a  vydali se koncerto-
vat na  sever, do  Dánska. Pozvání přijali 
od Velvyslanectví ČR v Kodani a od měs-
tečka Ringsted, kde si zazpívali na čest-
ném místě – u  hrobu české královny 
Dagmar. Vyčerpávající patnáctihodinová 
cesta a noční přejezd trajektem si vybra-
ly svou daň. Po  příjezdu do  Ringstedu 
a  krátké prohlídce města i  kostela, kde 
měl koncert být, nebyli zpěváci zrovna 
v  kondici. Přesto se ale první koncert 
povedl, dánské obecenstvo pobavila 
hlavně píseň Dronning Dagmar neboli 
Královna Dagmar zpívaná v  dánštině. 
„Výslovnost nebyla nejlepší, ale kdyby-
chom zpívali my česky, dopadlo by to 
ještě hůř,“ smál se Henrik Hvidesten, sta-
rosta města.

Druhý den čekalo studenty vystoupení 
v  Kristians Kirke v  centru Kodaně. Mezi 
diváky sedělo dokonce několik Čechů, 
protože byl koncert pořádaný velvysla-
nectvím – od něj byla zajištěna také pro-

hlídka nejdůležitějších dominant města 
s Ivanou Slachovou. 
 „Ačkoliv byli zpěváci velmi unaveni 
po  celodenní procházce městem a  při 
zkoušce před koncertem odmítali zpívat 

vestoje, dokázali ze sebe při samotném 
koncertě doslova vyždímat poslední síly. 
Zazpívali jako vždy – barevně a  radost-
ně. Prostě zpívali srdcem!“ říká dojatá ve-
doucí sboru Olga Thamová. Sbor sklidil 
ovace a děkování. „České i dánské pub-
likum v čele s panem velvyslancem Rad-
kem Pechem bylo nadšeno z  krásného 
hudebního zážitku. Ten dokázal naplnit 
severský podvečer jasem a vitalitou, kte-
ré na podzim v Kodani tolik postrádají,“ 
dodala sbormistryně. 
Dánskem ještě nic nekončí. Sbor čeká 
v listopadu další velká událost, oslaví to-
tiž třicáté narozeniny od založení a v DK 
Metropolu pak vystoupí s nejlepším vý-
běrem z písní 30. listopadu.

Text: Andrea Matejić
Foto: Vladimír Batysta

LETNí škoLa UměNí
O  letních prázdninách jsem měla možnost 
znovu navštívit týdenní výtvarný kurz Art-
Camp, pořádaný fakultou designu a  umění 
Ladislava Sutnara v  Plzni. Náplně kurzů jsou 
různé, můžete si vybrat ze čtyřiceti témat vy-
učovaných v češtině, angličtině nebo němči-
ně. Nějvětší zájem je každoročně o  přípravy 
k  talentovým zkouškám, ale je možné si zde 
osvojit i méně tradiční dovednosti, jako je na-
příklad knižní vazba.
 Program ArtCampu je velice pestrý. Vý-
uka probíhá celý týden od  9 do  16 hodin. 
Nejen že se dozvíte spoustu informací od sa-
motných kantorů, ale kvůli kreditům se kur-
zů často účastní i  studenti samotné fakulty, 
kteří se s  vámi rádi podělí o  své zkušenosti 
ze studia nebo přijímacích zkoušek.  
 Každé odpoledne probíhají po výuce dal-
ší dobrovolné akce – například společná pro-
hlídka Plzně a návštěva místních galerií. Týden 
je vždy zakončen výstavou všech kurzů.
 Sama jsem se kurzu účastnila dvakrát. 
Poprvé mě trochu odrazovala cena, která se 
pohybuje kolem 4  000 Kč za  kurz, ale nyní si 
myslím, že za to ArtCamp určitě stojí. Pokud si 
tedy chcete rozšířit své znalosti o umění, zlep-
šit své schopnosti nebo se připravit na  přijí-
mací zkoušky, ArtCamp je skvělá volba.
 Eva Stehlíková

Budějovický sbor Mendík zpíval v Dánsku u hrobu královny Dagmar

Kronikáři se vrátili, a to i za účasti dětských pěveckých sborů
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Určitě jste se už někdy setkali s nápadem, nabídkou nebo jen myšlenkou odjet někam 
do zahraničí. Poznat nové lidi, naučit se cizí jazyk, seznámit se s  jinou kulturou, nabrat 
nové životní zkušenosti, možná se osamostatnit anebo jen zkusit změnu. Ta představa 
zní nádherně. Opravdu je ale pobyt v  zahraničí tak růžový a  krásný, jak si třeba může 
někdo myslet?  

Jak se člověk na takový pobyt dostane? 
Nejprve se ujistěte, zda opravdu chcete vycestovat. Pokud vaše odpověď zní bez váhá-
ní ano, máte spoustu možností, jak toho docílit. V první řadě si rozmyslete, kam byste 
chtěli jet. Je samozřejmě daleko jednodušší odjet do sousední země, jako je Rakousko 
nebo Německo. Angličtináři, francouzštináři nebo třeba španělštináři to už budou mít 
trochu komplikovanější, ale při troše snahy a hlavně vlastní iniciativy, se vám to určitě 
povede. Existuje mnoho organizací, co takovéto studijní pobyty zařizují, jako například 
Rotary youth Exchange, Euregio, Education First a mnoho dalších. Veškeré informace jsou 
k  dohledání na  internetu. Nějaké školy mají dokonce uzavřené spolupráce se školami 
v zahraničí, tak bych se v prvé řadě obrátila na tu vaši.To bychom tedy měli. Teď je třeba 
rozhodnout se na  jak dlouho a  máš to, tedy skoro… Nebudeme si nic nalhávat, to co 
zameškáte ve vlastní škole, budete muset dohnat. Jakým způsobem už záleží na domlu-
vě s učitelem. Kromě toho na vás čekají desítky dokumentů, které budete muset před 
odjezdem vyplnit. V některých případech musíte napsat třeba i motivační dopis, nebo 
dokonce jít na pohovor! Když vše vyjde, stačí jen zabalit kufry a vyrazit.

A jak to bylo v mém případě? 
            Já sama jsem se rozhodla odjet na rok. Chtěla jsem do německy mluvící země, abych 
si zlepšila němčinu. Má volba nakonec padla právě na  Rakousko, konkrétně na  město 
Linz. Líbilo se mi, že to není tak daleko a v případě zaječích úmyslů bych to neměla daleko 
domů.
 Moc jsem se těšila, až odjedu, poznám nové lidi, naučím se německy a stane se ze mě 
úplně nový člověk.
 Nebudu lhát, čím méně dní zbývalo do odjezdu, tím více ve mně sílil pocit strachu 

a nejistoty. Moje obavy z toho, že se se mnou nikdo nebude bavit a budu úplně sama 
v  cizí zemi, se ve  mně tak moc nahromadily, že v  momentě, kdy jsem stála před svou 
novou školou, jsem se rozbrečela..
 Své obavy jsem musela ale potlačit a s úsměvem jsem vešla do své nové třídy. Čekala 
jsem, že se na mě budou jen dívat a nikdo na mě ani nepromluví. Opak byl ale skutečnos-
tí. Za necelých pět minut jsem se seznámila s celou svou třídou, která mě bez jakýchkoliv 
problémů přijala mezi sebe. Hned po škole se mě ujaly mé nové spolužačky a hned jsme 
věděly, že budeme kamarádky. Postupně mi vysvětlovaly, jak to u nich chodí, a se vším mi 
pomáhaly. Měla jsem velké štěstí a dodnes jsem jim za to vděčná, protože bez nich bych 
to asi nezvládla.
 Hned po prvním týdnu školy jsem věděla, že mám před sebou krásný, ale zároveň 
i náročný rok. Jak se říká „jaký si to uděláš, takový to máš“, a já měla rozhodně v plánu si to 
udělat co možná nejlepší.
 Samozřejmě s němčinou to bylo neuvěřitelně těžké. Na začátku jsem nerozuměla, 
zvláště jejich dialektu, který se spisovnou němčinou nic moc společného nemá. Dokonce 
i učitelé při hodinách mluvili dialektem. Naštěstí na mě brali ohledy, takže jsem se něja-
kým způsobem domluvila. Trvalo mi ale skoro dva měsíce, než jsem se dokázala pořádně 
rozmluvit. Snažila jsem se se všemi komunikovat, dělat povinnosti ve  škole jako testy, 
prezentace a  různé referáty. Nejhorší pro mě asi byly ústní projevy před celou třídou, 
ze začátku jsem se styděla. Ale díky tomu, že se mi nikdo nevysmál a dostalo se mi spíš 
podpory, jsem měla motivaci se nadále snažit.
 Kromě toho jsem měla ve škole předměty, které doma normálně nemám, v jednom 
jsme třeba probírali jen politické situace, nechybělo ani vaření. Aby toho nebylo málo, 
začala jsem se učit i nový jazyk, italštinu, což byl můj nejoblíbenější předmět.
 Svůj volný čas jsem si také dokázala vyplnit. Například jsem se svou třídou chodila 
pravidelně do tanečních. Našla jsem si i kurz baletu.
 To všechno zní nádherně, hotový reklamní slogan, ale s časem přišli i chvíle, kdy to 
tak moc růžové nebylo. Ve škole to bylo ke konci hodně náročné a učitelé chtěli po mně 
čím dál tím víc. Nejhorší to bylo pro mě ale na internátu, kde jsem bydlela. Byla tam strikt-
ní pravidla, co za žádných okolností nesměla být porušena. Hlavně jsem si moc nesedla 
se spolubydlícími. Neměly jsme si moc co říct a ani se mnou nechtěly komunikovat, asi 
proto, že jsem byla cizinka. Proto jsem byla šťastná, když jsem mohla trávit čas mimo 
internát. Někdy se mi také zastesklo po domově, ale to nebyl problém, protože stačilo 
jen nasednout na vlak. Ze začátku jsem jezdila domů o víkendech, ale potom jsem tam 
byla tak spokojená, že jsem domů jezdila jen zřídka. Za ten rok jsem v Rakousku poznala 
velkou spoustu nových lidí, se kterými jsem v kontaktu dodnes a snažíme se i navzájem 
navštěvovat. Toho si opravdu vážím. 
Když nadešel čas odjezdu, byla jsem smutná. Ten rok utekl moc rychle a  já nechtěla 
domů. Na jednu stranu jsem ráda, že jsem zas doma, ale na stranu druhou mi můj pobyt 
v Rakousku moc chybí…
Jaký je tedy můj závěr? V Rakousku se budete cítit jako doma. Lidé jsou přátelští a velko-
rysí, kromě toho i jejich kultura je Čechům velmi blízká. Velké plus je, že kdykoliv člověk 
zatouží po rodině, přátelích nebo svíčkové, není to daleko.
Rakouská němčina je sice trochu výzva, ale pokud máte možnost, určitě s pobytem v této 
zemi chybu neuděláte, ať už jen na pololetí nebo na celý rok. Ať už strávíte rok v zahraničí 
kdekoliv a jakkoliv, pokuste se si tento čas co nejvíce zpříjemnit, ať máte na co vzpomínat, 
až se vrátíte zpět domů. 

Text a foto Natálie Malcová 

Jak (pře)žít rok na studijním pobytu

Dvě řady plotu ostnatého drátu a  mezi 
nimi jako varovně zdvižený prst se k tem-
ně šedé obloze vypíná strážní věž a  nad 
branou příbramského lágru Vojna zlověst-
ný nápis: Práce osvobozuje…  Co jen mi 
to připomíná… Vlákna synapsí se rozsvítí 
a paměť vydá obžalobu: Vždyť ty uranové 
gulagy komunistického režimu si v ničem 
nezadají s pracovními tábory nacistů! 
 Vytane však na  mysli takováto úvaha 
i teenegerovi, který právě zvedl oči od mo-
bilního telefonu? A zajímá vůbec generaci, 
která vnímá především svou přítomnost 
a  blízkou budoucnost, nějaká minulost, 
kterou sami nezažili? Vždyť i Sametová re-
voluce se odehrála už tak dávno…
 Právě tyto otázky si kladl šestidenní 
seminář “Učíme se z  minulosti: Jak zpro-
středkovat historická témata v občanském 
vzdělávání“, který pro české i německé uči-
tele a  pracovníky s  mládeží v  Jáchymově 
a  Postupimi připravili o.p.s. EUTIS, spolek 
Političtí vězni.cz a  německá organizace 
BBAG.
 Právě vzájemně sdílená zkušenost 
s  výukou pohnutých událostí moderních 
dějin může žáky a  studenty v  obou ze-
mích značně obohatit. „Němci mají díky 
vlastní historii velkou zkušenost výuky 
o totalitních režimech. Byli jsme se v první 
fázi projektu podívat na  řadě památníků 

v  Postupimi. Ukázali nám vzdělávací pro-
gramy, které nabízí školám. Někdy jsou to 
i  vícedenní semináře, které dávají dětem 
a  studentům šanci ta složitá témata po-
chopit do hloubky,“ objasňuje toto spojení 
projektový manažer EUTIS Michael Murad.
A  že je potřeba, aby generace mladých 
lépe pochopila svou minulost, svědčí 
i průzkumy CVVM a NMS Market Research. 
Z  nich vyplývá, že takřka polovina mla-
dých respondentů mezi 18 a 24 lety netuší, 
k čemu došlo v letech 1938, 1948 a 1968. 
Leckdo tak např. Pražské jaro spojuje s hu-
debním festivalem. Své nedostatky si ale, 
jak vyplývá z  průzkumu pro spolek Post 
Bellum, uvědomují a 61 % je přikládá ne-
dostatečné výuce soudobých dějin. Více 
než polovina mladých by se navíc historii 
chtěla učit jinak. Už ale ne z  učebnic, ale 
sledováním filmů, následovaných diskuzí 
a  návštěvami důležitých míst. Myslí si to 
76 % respondentů.
Stejný cíl si klade i  seminář. „Chceme 
povzbudit učitele vůbec o  událostech 
po roce 1945 učit. A nabídnout jim takový 
manuál k tomu, jak oslovit i ty žáky, které 
dějepis nezajímá,“ vysvětluje Michael Mu-
rad. 
Klíčem k  tomu, jak si získat  pozornost 
dnešních žáků a  studentů, jsou podle or-
ganizátorů semináře silné příběhy, které se 

udály v tzv. „místech paměti“. „Snažíme se 
odkrývat a do povědomí veřejnosti dostá-
vat takzvaná místa paměti. Já se například 
dlouhodobě zabývám Jáchymovskem,“ 
poukazuje na  poněkud pozapomenutou 
část pohnuté historie tohoto kraje za-
kladatel spolku Političtí vězni.cz Tomáš 
Bouška, který je „otcem“ myšlenky zno-
vuobnovy stezky jáchymovským peklem, 
a dodává: „Naším snem je, aby se sem uči-
telé vraceli i se svými studenty a aby tady 
vzniklo místo poznání, stejně jako je dnes 
třeba Terezín.“
A  jak tedy vyzrát na  výuku soudobých 
dějin, aby zaujala i ty nejotrávenější teen-
agery? Především je třeba nepřehlcovat 
je informacemi a  nechat je, ať si přijdou 
věci na kloub sami. Učitelé by proto před 
bezproblémovými odpověďmi měli dát 
přednost problémovým otázkám, které 
podnítí zájem. A k myslím žáků a studen-
tů promlouvat především přes srdce, přes 
emoce. Komunikovat často složitá témata 
skrze věci, které jsou jim blízké, přimět je 
se vcítit, nechat k nim promlouvat příběhy 
a nechat je i příběhy vyprávět.

Text a foto Martin Volný

Jak vyzrát na výuku soudobé historie?

Vlčí máky pomáhají uchovat 
českou orální historii
11. listopad si celý svět připomíná jako 
výročí konce první světové války, a pro-
to je tento významný den věnován 
památce válečných veteránů. Při této 
příležitosti pořádá nezisková organiza-
ce Post Bellum již pátý ročník veřejné 
sbírky, která pomáhá archivu Paměť ná-
roda zaznamenávat vzpomínky pamět-
níků, kteří byli přímými svědky událostí 
20. století. Archiv je volně přístupný ka-
ždému návštěvníkovi portálu a klade si 
za  cíl připomínat chrabrost a  hrdinství 
našich pradědů. 
 Sbírka se koná v celém Jihočeském 
kraji a  zároveň také v  Pelhřimovském 
a  Havlíčkobrodském okrese. Nově se 
objeví i  v  menších městech, jako jsou 
Vodňany, Milevsko, Mladá Vožice, Čes-
ké Velenice a Vyšší Brod. 
 „Zájemci o  vlčí mák, který je sym-
bolem válečných veteránů už od první 
světové války, mohou sbírku podpořit 
v  institucích, jako jsou například kina, 
knihovny a  obchody, nebo při poulič-
ních sbírkách, do  kterých se tento rok 
zapojí i  značné množství škol. Výtěžek 
z  našeho kraje poputuje mimo jiné 
na zrekonstruování a renovaci příběhů, 
ke  kterým existují jen písemné pod-
klady nebo je jejich záznam nekvalitní 
a vyžaduje úpravy,“ uvedl ředitel Pamě-
ti národa Jihočeský kraj Tomáš Trantina.
Do  Jihočeského kraje letos míří téměř 
dvě stě sbírkových krabiček. Pokud se 
letos rozhodnete připojit se a připnout 
si vlčí mák, přispějete tak Paměti náro-
da v její péči o uchování pokladu české 
orální historie.

Nikol Korytarová
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Výročí třiceti 
let svobody! 

12% Němců hodnotí období za naci-
stického totalitního režimu kladně a 
32% označuje poměry tehdy a nyní 
za podobné. Jaké emoce ve vás vyvo-
lá takovýto výsledek sociologického 
šetření? Jste šokovaní? Odmítáte uvě-
řit? Souhlasím, reagoval bych stejně 
nekompromisně. A co když vám pro-
zradím, že data z výzkumu jsou sice 
pravdivá, ale za „Němce“ a „nacistickou 
totalitu“ si musíte dosadit „Čechy“ a „to-
talitu komunistickou“. A co teď? 
 Vzedmutá vlna emocí pomalu do-
sahující výšky tsunami se zklidňuje ve 
vlnky na rybníku Svět.. Také patříte k té 
skupině, která hájí postoj, že srovnávat 
nacismus s komunismem není myslitel-
né, vždyť to ví přece každé malé dítě? 
A Adolf Schwarzenberg nebo Hanah 
Arendtová, kteří si to dovolili, jsou jen 
ubozí pomatení taškáři? Také se roz-

něžňujete nad emotivní reklamou na 
kofolu, která údajně vznikla z lásky soci-
alistického vědce soudruha RNDr. Karla 
Foltýna a moc se vám líbí dobové kulisy 
totalitního Československa? A dovedli 
byste si představit, že v  roli kofoly by 
byl legendární brouk a vynalézavý vě-
dec by nebyl členem KSČ, ale NSDAP? 
Že je to nesouměřitelné a zavádějící? 
A co když vám prozradím, že vyrobit 
kofolu stejně jako brouka si zadalo pří-
mo nejvyšší vedení totalitní moci? Také 
byste se ohradili proti vysílání propa-
gandistických filmů nacistického mistra 
propagandy Goebbelse, ale 30 případů 
majora Zemana, Žena za pultem či Kr-
konošské pohádky vás neuráží? 
 Co je vlastně shnilého ve státě čes-
kém, že nechceme vidět do očí bijící 
paralely? Nemůžeme se přeci dokola 
vymlouvat, že zatímco jsme v dějepise 
dvakrát zabijeli mamuta, na moderní 
dějiny se nedostalo, nemůžeme tvrdit, 
že když jsme něco nezažili, nemůžeme 
vědět, co je skutečně pravdivé, nemůže 
alibisticky mávnout rukou, že situace 
tehdy i teď není černobílá a hodnotit to 
je velmi složité...
 Není. Stačí tak málo. Zkuste zabrou-
sit na příklad na stránky Paměti národa 
a zaposlouchejte se do vyprávění pa-
mětníků, kteří si perzekuci totalitního 
režimu vysloužili třeba jen proto, že ne-
chtěli své koně dát „jézeďákům“, a mno-
zí, nejen Milada Horáková, se dočkali 
perzekuce dokonce od obou totalitních 
režimů, nebo se třeba vypravte do ne-
dalekých památníků obou totalit, na-
vštivte Lety i Vojnu. A hele, nad vstupní 
branou nápis hlásá: Prací ke svobodě. 
To je mi ale náhoda! Nebo není?

Martin Volný

BYLo NEBYLo
 Asi každý známe pozadí data sedm-
náctého listopadu a  s  ním spojený ná-
zev Sametové revoluce. Každým rokem 
si okolnosti této události připomínáme. 
Tento rok je ale velmi speciálním a výji-
mečným, a to třicátým výročím! Samo-
zřejmě jen pro osvěžení a připomenutí 
tu máme malé shrnutí událostí sedm-
náctého listopadu roku 1989.
 Sedmnáctého listopadu 1989 se 
daly věci související se změnou totalit-
ního režimu konečně do pohybu. Sym-
bolem těchto dní byl cinkot klíčů, který 
měl představovat poslední zvonění 
konce nadvlády komunistů. Všechno to 
dění rozpoutali hlavně studenti. Rychlý 
spád událostí začal pochodem na Vyše-
hrad, který měl být klidným uctěním pa-
mátky Jana Opletala. Po vyřčení několi-
ka protikomunistických hesel jako např. 
„Svobodné volby“ či „Jakeše do  koše“ 
na poklidnou a schválenou demonstra-
ci zaútočily jednotky SNB, které ji takto 
chtěly ukončit. Studenti byli biti, tlače-
ni, jeden šlapal po  druhém... Několik 
stovek lidí bylo zraněno. Další den došlo 
k aktivizaci občanů, docházelo ke stáv-
kám a   značným politickým změnám. 
Později pak k  nastolení demokracie 
a lidské svobody. 

PLYšÁk?
 Přinesla demokracie spíše negativa 
nebo pozitiva? Myslím si, že nemůžeme 
jednoznačně říci, co zde převažuje. Náh-
lá změna politické situace přinesla obojí 
typ důsledků - jak negativní, tak pozi-
tivní. Co se týče pozitiv, shledáme jich 
určitě spoustu. Naše aktivity nám nikdo 
nezakazuje, nikdo nás neomezuje. Ne-

jsme sledováni tajnou policií. Studenti 
mohou jít na  školu na  základě svého 
uvážení a jejich výběr není ovlivněn po-
voláním rodičů, historií ostatních členů 
rodiny či členstvím ve straně. Nedochá-
zí k žádnému zatýkání kvůli nesouhlasu 
s  režimem. Žije se nám dobře. Ovšem 
neustále se tu objevují lidé, kteří si toho-
to demokratického zřízení neváží, nesta-
čili si zvyknout. Ale můžeme jim to vů-
bec vyčítat? Vyrostli v době, kdy jim byla 
každým dnem vtloukána do hlavy jedna 
a ta samá myšlenka, jediná pravda. Lidé 
byli potom už tak zmanipulováni, že při-
jali filosofii tehdejších učitelů a výrazněj-
ších, výš postavených osobností a jejich 
vlastní názor se vytratil. Právě proto jsou 
dnes jednotlivci, kteří zažili totalitní re-
žim, méně samostatní a potřebují „pev-
nou ruku“, na  kterou byli zvyklí a  která 
jim všechno nastolí a všechno tak nějak 
rozhodne za  ně. Potřebují přesný ná-
vod, pravidla. Nevím, jak vy, ale já jsem 
opravdu vděčná za možnost svobodné-
ho rozhodování.
 Proč mají ale někteří na veškeré dění 
tak negativní názor? Proč tak často slý-
cháme větu „dřív bylo líp?“ Opakovaně 
argumentují tím, že nastolení demo-
kracie přineslo takovou svobodu, že se 
začaly objevovat drogy, prostituce… 
Co se týče drog, věděli jste, že České 
Budějovice a Brno se umístily na třetím 
a čtvrtém místě žebříčku vybraných ev-
ropských měst v užívání pervitinu? Věd-
ci zmíněné poznatky získali  loni  zkou-
máním obsahu pervitinu v  odpadních 
vodách na  počet obyvatel. Takže ano, 
tyto negativní faktory tu bohužel jsou, 
a to proto, že totalitní režim byl oprav-
du tvrdý a veškeré závislosti potlačoval. 
Ale na  druhou stranu, nedávala bych 

to všechno za  vinu demokracii. Drogy, 
závislosti, prostituce – za  to nemůže 
demokracie, ale lidé, kteří svobody 
a volnosti zneužívají a této formě vlády 
dávají nové rozměry. Naneštěstí právě 
ty negativní. 

Jak zaVzPomíNaT, 
NEBo Si 
PřiPomENoUT
 Právě proto chceme upozornit 
na  aktivně fungující studentské orga-
nizace, které pořádají akce k  oslavám 
svobody. Proč? Protože svoboda není 
samozřejmostí.Vyjádřit určitou vděč-
nost. Mluvím zde například o  Korzu 
Národní známém svým heslem „Díky, 
že můžem“. 17. listopadu opět pořáda-
jí jedinečný program plný hudby, vý-
stav, vzdělávacího programu a spoustu 
dalších možných aktivit. To všechno se 
odehraje na Národní třídě, kde můžete 
zažít úžasnou atmosféru oslav svobody. 
Je dobré vidět, kolika mladým lidem 
na naší historii záleží a kolik se jich snaží 
informovat druhé . 
 Demokracie přináší spoustu pozi-
tiv a je jen na nás, na každém z nás, jak 
k  dnešnímu dění budeme přistupovat. 
Jestli s  rozumem a  se zvážením našich 
jednotlivých kroků anebo budeme de-
mokracii naopak využívat a  chovat se 
bezhlavě a  nerozumně. Buďme vděční 
za  svobodu, kterou zde máme. Není 
samozřejmostí, i když to tak někdy be-
reme. Nebuďme lhostejní k aktuálnímu 
dění v naší republice ani k dění i v jiných 
státech. 

Text: Magdaléna Hanzalová
Foto: Archiv Díky, že můžem 

Aby všech těch oslav 17. listopadu nebylo málo, pořádá i letos Jiho-
české divadlo připomínkovou akci Rozsviťme demokracii. Prvně se 
akce konala v roce 2016, tedy v době kdy se v naší republice začali dá-
vat politické události do pohybu a občanská odezva nabírala na ob-
rátkách. „Chtěli jsme upozornit na ty špatnosti, které se dějí. Ovšem 
spíše než vyhraňováním jsme na  to chtěli jít pozitivní cestou.”, říká 
hlavní organizátorka Michala Piskačová. „Pokud totiž člověk pochopí 
a přijme za své idee svobody a demokracie, pak je automaticky proti 
všem lidem, kteří se nám toto snaží vzít.”
 Akce začíná v  16:30 před Jihočeským divadlem. Jaký bude pro-
gram na následujících 41 minut ještě není úplně jasné. Spíš než o kla-
sickém vystoupení řečníků či hudebníků půjde podle slov Piskačové 
o jakýsi “rituál”, který lidi spojí a v němž všichni společně uctí svobo-
du a demokracii. Ve hře jsou svíčky a blízká řeka. Jak to ale ve finále 
bude vypadat se musíme nechat překvapit. Jisté ale je, že v symbo-
lických 17:11 vyjde průvod ulicí Dr.Stejskala směrem na  náměstí. 
Za zvuku zvonů, které se v tuto minutu mají rozezvučet ve městech 
po  celé republice, dojde průvod až před bystu T. G Masaryka. Zde 
se zapálí svíčky na  oslavu a  požehnání svobody, kterou ještě stále 
máme. Otázkou je, na jak dlouho. 

Lukáš Hypša

Rozsviťme 
demokRacii


