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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

město je vyzdobené, strom na náměstí stojí, to znamená jediné. Nadešel nám čas svátků. 
Proto jsme v redakci neotáleli a nějaký ten kus pohodové, klidné atmosféry jsme se Vám 
snažili zprostředkovat. Ale trochu netradičně.
 V posledním letošním Vedneměsíčníku, který právě držíte ve svých rukách, se například 
dozvíte, proč máme na vánočních trzích jednorázové plastové kelímky místo udržitelnější 
varianty – znovupoužitelných hrnečků/kelímků. U ekologie a udržitelnosti se chvíli pozasta-
víme. Více Vám prozradí článek o novém trendu, tzv. bezobalových obchodech. 
 Tradičně nechybí knižní recenze, tentokrát díla Pán se stará od jistě známého budějo-
vického kněze – Josefa Prokeše. Ani rubrika sportu nebyla vynechána, a těšit se můžete na 
příběh florbalisty Tadeáše Melíška. 
 Věřím, že se Vám nové články budou líbit, snad Vás také některé inspirují. Ale teď  
už bych všem ráda popřála krásné Vánoce a šťastný nový rok za celou redakci Vednemě-

síčníku.

Andrea Matejić, šéfredaktorka

Tradice adventních trhů ke  střední Ev-
ropě nepochybně patří již mnoho let. 
Zvyk pocházející z  roku 1434, kdy se 
uskutečnily první adventní trhy, se už 
pomalu rozšířil do celého světa. Původ-
ní důvod vzniku trhů byla potřeba lidí 
dokoupit si produkty, kterých se jim 
jinak nedostávalo. Dnes už zima pro 
člověka neznamená tak velký problém 
a udržování této tradice má spíše spo-
lečenskou funkci. 
 Ačkoliv mají adventní trhy své kouzlo 
a  nepochybně významně tvoří vánoční 
atmosféru ve městech, nemohu se zbavit 
dojmu, že už se pomalu stávají opakem 
svého původního poslání. Jelikož trhy 
nepochybně táhnou, vždyť jen v  Čes-
kých Budějovicích si denně trhy pro-
jdou stovky, ne-li tisíce lidí, a to mnohdy 
i z druhé strany naší západní hranice, stá-
vají se příhodnou příležitostí, jak vydělat. 
Postupně se tak z  celého náměstí stává 
jeden velký food-court, kde člověk může 
okusit krom vánočních pokrmů třeba 
i „čínské nudle“ Je mi sice bohužel jas-
né, že kvůli vysokému nájmu a  poptáv-
ce návštěvníků, kteří šetří kapsu a  dají 
přednost pochutinám, se už nevyplatí 
menším řemeslníkům pronajmout si stá-
nek, ale stejně by mohli pořadatelé pro-
jevit aspoň trochu snahy a úcty k tradici 
a  udržet i  nabídku trhů vánoční. Punče 
to nezachrání a trdelníky (mimochodem 
největší symbol české gastro komerce) 
či langoše mi sváteční skutečně nepři-
padají. Nelíbí se mi ani to, že prodejci se 
za účelem zisku mnohdy snaží zákazníka 
oklamat, což se na budějovických trzích 
děje celkem běžně. 

 Abych však neplival jen jedovatou 
slinu, musím přiznat, že na  trhy stejně 
chodívám rád. Musím zejména ocenit 
kluziště, která obepíná kašnu. Dřívější 
podoba, kdy byla bokem hozená brus-
lařská plocha, dokola obklíčena auty, 
mi přišla jako vrchol nevkusu. Ale přes-
tože oceňuji vizáž trhu, myslím si, že je 
škoda, že je trh uzavřený do sebe a ne 
otevřený příchozím. Aby tohle ale bylo 
možné, musel by se zakázat kompletně 
vjezd všem autům na  náměstí Přemy-
sla Otakara II. Letos zákaz připadl jen 
na  všechny adventní neděle a  na  sa-
motný Štědrý den. Potěšující zprávou 
ale je, že existuje ambice do budoucna 
vystavit autům stopku na  celý advent 
i svátky.
 V jedné věci bych ale na dodržová-
ní tradic rozhodně netrval. Právě ad-
vent byl dobrou příležitostí jak dát vale 
jednorázovým plastovým kelímkům 
a  nahradit je vratnými Tento ekologic-
ký trend není nijak ojedinělý a postup-
ně se k němu přidávají metropole celé 
Evropy. A  původně mohly do  Evropy 
vstoupit i Budějce. Podle náměstka pri-
mátora Ivo Moravce  mělo vedení měs-
ta ambicí už na  letošních adventních 
trzích zavést systém vratných kelímků, 
který už funguje na Sokolském ostrově, 
např. v  rámci eventů Múzy na  vodě či 
Střed před K2. Punč ale prodejci stále 
stáčí do  „jednorázovek“. Z  vyjádření 
náměstka primátora vyplývá, že město 
se snažilo tuto novinku prosadit, „leč 
nenašlo s  organizátory trhů, firmou 
Art4Promotion, v  této věci společnou 
řeč.“ Položili jsme stejnou otázku i Art-

4promotion. Firma se ale ohradila, že 
s městem problém řešila, ale nedočka-
la se odezvy. Město prý také nabídlo 
„pouze variantu vratných kelímků, kte-
rá je zcela nevyhovující pro horké ná-
poje”. Město měli také upozornit, cituji: 
„se zavedením vratných kelímků jsou 
spojeny i nemalé náklady, které nejsme 
schopni nést, a žádali jsme město, aby 
učinilo návrh, jak by nám bylo schopno 
v tomto pomoci, aby se vratné kelímky 
mohly zavést.“ Zároveň argumentovala, 
že „kelímkový odpad na  náměstí není 
tvořen jen adventními trhy, po obvodu 
náměstí povolilo město 16 punčových 
stánků, které nespadají do  našich ad-
ventních trhů, což je více než na samot-
ném tržišti!” 
 Tak mě napadá, to firma s  tak vel-
kým rozpočtem nestojí o to vylepšit si 
image vlastní investicí do  udržitelné-
ho byznysu? Je tak škoda, že naše trhy 
i přes svou atraktivitu nakonec v tomto 
zaostanou nejen za  Brnem, ale třeba  
i Mladou Boleslaví. 
 Do  budoucna tak doufám, že při 
výběru organizátora adventních trhů 
v  symbolickém  roce 2020 už bude vy-
řešení problému s  jednorázovými ke-
límky nezbytnou podmínkou. Stejně 
jako požadavek na  to, aby trhy dále 
připomínaly svátky zrození, a  nikoli 
svátky konzumu a  obžerství. Adventní 
trhy jsou tady totiž hlavně pro nás, pro 
Budějičáky, a  je tudíž žádoucí, aby se 
nám každým rokem nevzdalovaly víc  
a víc.

text: Daniel Jež 
foto : Jakub Zeman

S postupem SK Dynama do 1. české ligy se město České Budějovice 
stává pořadatelem zápasů, v nichž se utkává klub s velikány jako tře-
ba Slavie nebo Sparta.
 Fanoušci jsou samozřejmě natěšení na každý zápas, ať už je doma 
nebo v jiném městě, a napjatě pozorují skóre zápasu.
 Avšak ti, kteří dále žijí své životy, si začínají všímat změn ve měs-
tě. A nejsou všechny dobré. Zácpy kvůli zápasu, především se jedná 
o ulici Mánesova a ulice v okolí stadionu, komplikují už tak napjatou 
dopravní situaci. 
 „Mně osobně to nevadí, většinou chodím pěšky, takže se mě zá-
cpy netýkají, ale znám hodně lidí, kterým to docela zkomplikovalo 
dopravu i třeba jen z práce.“
 Samozřejmě se ale doprava netýká jen automobilů, linky MHD 
mají zpoždění i několik desítek minut a někdy se spoj zruší úplně. 
Což někdy znamená, že na váš spoj musíte čekat i o hodinu déle.
  Policisté pochodující po  Budějovicích doprovázející fanoušky 
mířící z nádraží nebo z parkovišť na Střelecký ostrov. Vrtulník krou-
žící nad městem.
 Zápasy se většinou obešly bez větších zásahů a  policisté mohli 
odvést fanoušky zpět k jejich dopravním prostředkům. Objevily se 
jen menší potyčky.
 Kdo však policejní zásahy platí? Náklady jsou hrazeny z rozpočtu 
Policie ČR a nejsou konkrétně vyčíslovány jako je to u demonstrací 
a pochodů. Takže je vlastně platíme my  a naši rodiče z daní.
 Zbývá nám snad jen doufat, že město se rozhodne jednat a situ-
ace se zklidní a byla lepší nebo alespoň stejná jako před postupem 
do ligy.

 Markéta Srbová  

Osm 
statečných 
na pódiu
více na str. 2

Jak při plánování 
maturáku 
nepřijít o iluze?
více na str. 7

Kolik těžkooděnců 
je potřeba na...

Je advent přípravou na zrození, 
nebo musí být svátkem konzumu?

Otec české 
skejtové 
kultury
více na str. 4
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Americký film Sedm statečných byl 
ve  své době mimořádně úspěšný sní-
mek. V  Rusku tehdy nezůstali pozadu 
a  statečných se tam objevilo rovnou 
osm! Na východě ovšem nešlo o filmo-
vou fikci, ale o skutečný život. Místo kul-
tury byla předmětem politika a  lidská 
práva, místo koltů měli hrdinové (a hr-
dinky) pouze transparenty a holé ruce. 
Pokud se marně snažíte chytit nit, zku-
sím vám ještě napovědět datem: 21. sr-
pen 1968. Většině z vás se asi vybaví, že 
tehdy došlo k  invazi „bratrských“ vojsk 
na naše území. Ne každý ale ví, že čtyři 
dny po této události se na moskevském 
Rudém náměstí v poledne shromáždilo 
osm disidentů, aby s okupací Českoslo-
venska vyjádřili nesouhlas.
 Poledne. Právě tak pojmenovalo 
své představení divadelní uskupení 
Continuo, ve  kterém tentokrát už jen 
herecky líčí osudy odvážných disiden-
tů. Několikaminutový vzdor totiž před-
znamenal dlouhé roky pronásledování 
tajnou službou, věznění, pobyt v léčeb-
ně pro duševně nemocné. Nebudu vám 
zatajovat, že jsem měl příležitost zhléd-
nout inscenaci na vlastní oči. A musím 
říct, že kdo to neviděl, o mnoho přišel.
 Výtvarně bylo představení úžasně 
zpracované, nemusíte být přímo kul-
turní kritik na to, abyste ocenili všechny 
ty perfektně nacvičené a ladné pohyby. 
Chvílemi divadelníci spíše tančili. Posta-
vy totiž až na pár výjimek vůbec nepro-
mluvily, a tak byl děj odvyprávěn přede-
vším divokou pantomimikou a tancem, 
který občas přecházel až v  balet nebo 
akrobacii. Nejednou mi prolétlo hlavou, 
že mé odpoledne ve  školní posilovně 
bylo v porovnání s jejich výkonem pou-
hým protažením.
 Stejně kreativně pak využívali i těch 
několik rekvizit, které potřebovali. Na-
příklad při ztvárnění Natálie Gorba-
ňovské při pobytu v  léčebně, kde byla 
nucena pít neznámé léky, klopýtala he-
rečka po  skleničkách, zatímco ji přidr-
žoval a doprovázel hlavní doktor léčeb-
ny. A opět jako by spolu spíše tancovali, 
doktor jako by byl tanečník vedoucí 
svoji partnerku.
 Další specialitou představení byla 
živá hudba, která doslova hrála v  po-
zadí. Hudebníci byli totiž za  jakýmsi 
bílým závojem v  zadní části pódia, 
které po  nasvícení propouštělo světlo 
a odhalovalo jejich siluety. Nechci vám 
tady líčit a  prozrazovat podobu celé 
inscenace, vždyť už teď by vám mělo 
být jasné, že nejlepší věc, jakou po do-
čtení tohoto textu můžete udělat, je 

vytáhnout mobil a zarezervovat si lístky 
na  nejbližší představení. Rád bych ale 
neuváděl jen ty pěkné zážitky a zmínil 
i něco  děsivějšího. To když se na scéně 
objevila drobná herečka s  obrovskou 
hlavou Brežněva hrající si s  matrjoška-
mi. Při tom mi skutečně naskakovala 
husí kůže! A to velké srostlé obočí... brr!
 Na  představení navazovala debata 
na  téma svoboda a  budoucnost vzdě-
lávání. Celý večer totiž organizovala 
v  rámci Pedagogického dne místní 
pedagogická fakulta ve  spolupráci se 
vzdělávací nadací Heinrich Böll Stiftu-
ng. Divadelníci navíc hrají i pro žáky zá-
kladních a  středních škol. „Představení 
snad dokáže vyjádřit a předat něco, co 
by se v hodinách dějepisu nepodařilo. 
Odkryje roviny, které historický a  vě-
decký pohled nenajde,“ vysvětlil poz-
ději při debatě ředitel Continua Pavel 
Šťourač. 
 Úvodní slovo si vzal pedagog To-
máš Fořtek ze vzdělávací společnosti 
EDUin, která se dlouhodobě snaží roz-
poutat dialog o  podobě vzdělávání 
a  jeho modernizaci. Podle něj dochází 
v  posledních letech ve  jménu utužo-
vání tradičních hodnot paradoxně 
k  tomu, že se školství vrací ke  svým, 
nutno říci   zastaralým, kořenům 19. 
století, což byl militarismus a naprostá  
poslušnost. Podobný jev prý historic-
ký známe z  meziválečné doby, kdy se 
do čela evropských států dostávali au-
toritáři. Je to tu zas??
 Následoval dotaz na  ředitele diva-
dla, proč si jako námět Continuo vybírá 
tak složitá témata. „Vidíme, že je tu ne-
vyrovnání se s minulostí. Určité trauma-
tizující milníky v naší historii, jako ztráta 
rozmanitosti venkova nebo vyvlastnění 
v  roce 1948. Tyto kostlivce taháme ze 
skříně, měli bychom se na  ně podívat, 
říct si ‚jo to jsme byli my‘ a  jít dál.“ Za-
jímavě také odpověděl na dotaz, jak si 
má divák představení vysvětlit. „Každý 
by si měl udělat vlastní názor, vlastně 
bych měl tento dotaz vrátit zpět do pu-
blika. U nás v divadle totiž nevyznává-
me jednu pravdu, kterou se snažíme ší-
řit. V divadle si to každý musí najít sám.“ 
Nejednou se také divadelníci při de-
batě zamýšleli nad tím, zda by byli tak 
odvážní, jako oněch osm moskevských 
disidentů. Všichni skromně přiznali, že 
ne. A tak si važme příležitostí, které tu 
dnes máme a doufejme, že se nad po-
dobnými otázkami budeme zamýšlet 
jen teoreticky v diváckém křesle.

text: Lukáš Hypša
foto: Continuo

Když 
divadelníci 
vyprávějí 
dějiny

„Ostuda Budějc“ – tak je nazývána novo-
renesanční budova českobudějovického 
nádraží. Tato kulturní památka s bohatou 
historií byla navržena Gustavem Kulha-
vým a její stavba se dokončila roku 1908. 
Nyní má nejhorší stav ze všech krajských 
nádraží v republice.
 O  rekonstrukci se mluví již od  roku 
2016, kdy byla budova převedena z vlast-
nictví Českých drah na Správu železniční 
a dopravní cesty (SŽDC), tudíž mohla být 
přestavba financována Evropskou unií. 
Podle původního plánu měly být opravy 
dokončeny k  příležitosti 110 let od  ote-
vření nádražní budovy, v roce 2018. Práce 
byly ale odloženy, nyní už naštěstí napo-
sledy, a to na leden 2020. Předpokládané 
náklady dosáhnou téměř 600 milionů ko-
run a rekonstrukce bude trvat tři roky.

 „Nedávno mi přijel příbuzný z  Prahy 
a  úplně se vyděsil,“ popsala situaci ko-
lemjdoucí. Nádraží na  kráse nepřidává 
opadající omítka, stará okna ani střecha, 
kvůli které do budovy silně zatéká. Oprav 
se kromě fasády dočká i výpravní budova 
a první nástupiště. Cílem rekonstrukce je 
mimo jiné zvýšení atraktivity nádražních 
prostor pro širokou veřejnost. Nádraží 
má sloužit nejen k  přepravě, ale právě 
i  jako komerční zóna. Tu zaplní obchody, 
restaurace, bufet a  rychlá občerstvení. 
K  dispozici by měla být směnárna, sa-
moobslužné ukládací skříňky a  klidová 
zóna. Nový hlavní vchod bude směřovat 
k Lannově ulici a přilehlé prostory budou 
využity pro parkovací místa. Vedle nádra-
ží také vyroste cyklověž pro úschovu kol. 
Zrekonstruovanou budovu osídlí i Policie 

ČR, která tak snadněji dostane situaci ko-
lem nádraží pod kontrolu.
 Budějovické nádraží ale není jediným 
velkým projektem SŽDC. Roku 2022 má 
být zahájena modernizace Masarykova 
nádraží v  Praze. Zahrnuje například roz-
šíření kolejí ze  sedmi na  devět, stavbu 
nového vestibulu a  propojení prostoru 
nádraží s  přilehlými ulicemi. Výpravní 
budova Masarykova nádraží, která neby-
la převedena na  SŽDC, zůstala Českým 
drahám a  je už osm let rekonstruována. 
Nedávno tam začaly fungovat nové po-
kladní přepážky a  v  plánu je výstavba 
nocležny, kanceláří, čekárny, úschovny 
zavazadel a  restaurace. Tak doufejme, že 
se naše nádraží dočká stejného happyen-
du.

text a foto: Šárka Brunclíková

Nádraží se konečně dočká 
zasloužené rekonstrukce

LETNÁ 2 
Šestnáctého listopadu se na  Letné 
konala druhá demonstrace á la Mega 
koncert Venku je hezky! Jako jedna 
ze statisíců dalších jsem se zúčastnila 
a pocity ve mně doznívají doteď.
 Pár minut před čtrnáctou hodi-
nou jsme se s  rodinou a  kamarády 
dostavili na  Letenskou pláň. Na  místě 
se hromadily zástupy lidí, ale stále se 
dalo najít dobré místo, aniž bychom se 
museli prodírat zúženými mezerami 
nekončících řad. Zpočátku jsme byli 
lehce zklamáni, že přijde méně lidí než 
na  demonstraci v  červnu, a  náš pre-
miér a  prezident náležitě okomentují, 
jak síly občanů ubývají. Ale postup-
ně se místo kolem nás začalo zmen-
šovat a  na  obrazovkách umístěných 
v  řadách za  sebou se zobrazil pohled 
na aktuální situaci – celý prostor Letné 
byl maximálně zaplněn. Byli jsme ob-
klopeni nespočtem různých naprosto 
výstižných transparentů a  nad našimi 
hlavami vlály stovky českých vlajek. 
Nálada začala opět stoupat, atmosfé-

ra lidí okolo byla nanejvýše pozitivní 
a  takovou závěrečnou tečkou bylo 
oznámení Mikuláše Mináře, hlavního 
představitele hnutí Milion chvilek pro 
demokracii, že je nás opět tři sta tisíc! 
Dav začal šílet, tleskat a  skandovat. 
Když jsme se všichni ztišili, započal 
Mikuláš Minář svou řeč, která byla - jak 
už u něho bývá zvykem, velmi pouta-
vá a  nedalo se s  ní víc než souhlasit. 
Představil body, kterých by společně 
s  námi chtěl docílit a  stanovil panu 
premiérovi ultimátum. Také jsme 
byli seznámeni s  novou podpisovou  
výzvou. Nechyběla ani vtipná na-
rážka na  pana Babiše „přece nejste 
žádná bábovka,“ která se lehce dotý- 
kala premiérova vlastnictví Penamu. 
 Po  Mikuláši Minářovi se na  pódiu 
vystřídala spousta dalších a  neméně 
zajímavých řečníků. Všechny nás ohro-
mila paní Jana Filipová, kterou jsme 
obdivovali pro její odvahu a sílu. Celý 
program obohatil Jaroslav Hutka svý-
mi hudebními přednesy. Následovaly 
proslovy známých osobností, např. 
Ivana Trojana, Boleslava Polívky, Marty 
Issové a dalších. Pomalu se schylovalo 
k závěru. K hezkému ukončení přispěla 

nevidomá dívka Nikol Kovářová, která 
zazpívala známou píseň Modlitba pro 
Martu od Marty Kubišové. Po celé plá-
ni se rozlehl naprosto ohromující hlas. 
Všechno okolo ztichlo, lidé koukali 
s otevřenými pusami a mně v tu chvíli 
naskočila husina - jsem si jistá, že jsem 
nebyla jediná. 
 Úplným závěrem jsme si společ-
ně zazpívali českou hymnu. Musím 
říct, že je neskutečný pocit stát v davu 
statisíců lidí, kteří jsou na  stejné vlně 
a  se  kterými sdílíte společný názor, 
táhnete za jeden provaz. Všechnu tuto 
nepopsatelnou atmosféru a euforii za-
vršil kouzelný západ slunce, který do-
provázel proudící davy z demonstrace 
domů. 
Co jsem si z  toho odnesla? Že je moc 
důležité obětovat chvilku svého času 
pro dobrou věc. Pro vyjádření názoru. 
Pro vyjádření toho, že mi není jedno, 
co se tu děje. Když každý z nás obětuje 
pár chvilek, vznikne z  toho něco moc 
hezkého. Něco, co nás všechny spojí 
a vytvoří jeden velký hlas, který bude 
mít smysl. Očividně je totiž třeba, aby 
nás bylo slyšet... 

text a foto: Magdaléna Hanzalová

Čas Vánoc se blíží a  počasí se pomalu 
ochlazuje. A  jaké dárky nám dává naše 
drahé město? Plné koše a odpadky válející 
se po ulici.  Když teď máme zdravou dávku 
cynismu za námi, můžeme začít seriózně. 
Samozřejmě, nejsme jediní, kteří tento 
problém mají, ale to neznamená, že by-
chom o něm neměli mluvit. Město se zatím 
bohužel nijak nevyjádřilo, takže můžeme 
jen spekulovat nad důvodem takového 
zanedbání. Dennodenně chodím na  au-
tobusové zastávky a jezdím sem a tam, ať 
už do  práce, do  školy nebo domů a  vždy 
na alespoň jedné zastávce je koš, který už 
nezvládá držet svůj obsah uvnitř. Věřím, že 
nejsem jediný, kdo si tohoto problému vši-
ml a komu to vadí. Ať už se člověk aktivně 
podílí na zlepšení ekosystému nebo nazý-
vá tyto lidi „zelení sluníčkáři“, nikdo přeci 
nechce, aby se musel na denní bázi brodit 
PET lahvemi a plechovkami od piva. 
 Poslední dobou jsme mohli vidět stej-
né problémy ve  velkém měřítku v  našem 

hlavním městě Praha. Avšak tam byl zá-
sadní problém s turisty, kteří se nezajímali 
o čistotu města a vyhazovali zbytky od jíd-
la a  nezmačkané lahve do  košů, které se 
pak rychle přeplnily. Budějce (bohudíky) 
takový příjem turistů ale nemají, a  tak je-
diná další možnost je, že si tu nepořádek 
děláme sami. To už je ale pak na každém 
jedinci, aby si uvědomil, co svému městu 
dělá. Jen doufejme, že brzy uvidíme město 
nějak zareagovat na tento problém, ať už 
vlastní iniciativou nebo aspoň komentá-
řem, že berou tento problém na vědomí.
  Nehodlám tu psát, abychom všichni 
hned třídili a nekupovali PET lahve, proto-
že tyto zprávy dle mého názoru nepomá-
hají. Nicméně je důležité uvědomit si, že tu 
problém je, a  nezamést ho pod koberec. 
Nejedná se jen o odpad, ale i o jiné problé-
my, kterých si někteří možná ani nevšimli. 
Jeden příklad za všechny:
 Z  Budějc se stává město reklam. 
Na  stejných cestách autobusem, na  kte-

rých se brodím odpadky, často vídám 
billboardy nebo velké plakáty s reklamou. 
Tyto billboardy jsou téměř všude. Na  mé 
poslední cestě z  práce jsem schválně po-
čítal, kolika billboardů si všimnu. Za  pou-
hých deset minut chůze z  jedné zastávky 
na druhou jsem napočítal přes 20 billboar-
dů nebo plakátů a  cestou MHD jsem jich 
zahlédl dalších 30. To vše se stalo v obytné 
zóně Budějovic, v okolí nádraží a obchod-
ního domu IGY. Pokud by někdo měl zájem 
o  statistiku, České Budějovice mají stejný 
poměr billboardů jako Praha a  její oko-
lí. Oproti tomu Brno má téměř poloviční 
počet než Praha v poměru plochy a počtu 
billboardů. 
 Je smutné chodit kolem starých domů 
s  pěknou architekturou, která je často 
kompletně zastíněná reklamami. S  kaž-
dým dalším rokem máme novější a  lepší 
technologie, toto ovšem vypadá jako krok 
vzad. 
 text: Dominik Machula

Nesem vám odpadky, poslouchejte
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Skrz na skrz 
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Ačkoliv jsem nikdy nebyla příznivcem 
dlouhých jízd ať už autem, vlakem či 
vlastně jakýmkoliv jiným dopravním 
prostředkem, pokud se jedná o  cestu 
do  zahraničí, jsem schopna vše pře-
kousnout. A  vlastně, kdo nezbožňuje 
cestování, ať to stojí, co to stojí? Člověk 
má možnost poznat novou kulturu, tra-
dice a samozřejmě i vyhlášená jídla. Já 
se letos rozhodla ochutnat Dánsko.
 Cesta pro mne nebyla úplně pro-
cházka růžovým sadem. Jak jsem už 
zmínila, nemusím dlouhé cesty, a  pro-
tože jsem si zapomněla koupit letenku, 
neměla jsem moc na  výběr a  musela 
jsem jet buď autobusem, anebo vla-
kem. Díky lepším spojům jsem nakonec 
zvolila večerní odjezd autobusem, který 
mě převezl z Prahy až na sever Němec-
ka. Tam jsem vyměnila bus za  trajekt. 
Celkem jsem na cestě strávila necelých 
deset hodin. V duchu jsem si slíbila, že 
takhle už rozhodně příště ne a  raději 
poruším své zásady a zabookuji si leten-
ku včas.
 Naštěstí pak už šlo všechno pěkně 
podle plánu: bezproblémové ubyto-
vání, vybalení a  především konečně 
pár hodin už dost nezbytného spán-
ku.  Nicméně, jak se říká, není čas ztrá-
cet čas, a  tak jsem nelenila a  hned 
po ránu se vydala vychutnávat Dánsko. 
Prvním chodem byla menší vesnička 
Klintholm Havn, nacházející se na  os-
trově Møn, která je známa především 
svými rybářskými přístavy. Najdete zde 
několik restaurací, nabízející speciality 
z  mořských plodů, pár galerií a  také – 
pochopitelně – nemůže chybět obchod 
s čerstvými rybami.
 Následující den jsem ráno odjela 
do města Helsingør, které se proslavilo 
Shakespearovou hrou Hamlet, a proto-
že by byl hřích tohoto magnetu nevyu-
žít, koná se zde každý rok mezinárodní 
Hamletův divadelní festival. Kulisu do-
tváří renesanční hrad Kronborg, kde se 
celý děj Hamleta odehrává. Zámek ale 
byl bohužel ten den zavřený. Nebyla 
jsem ale zklamaná, město mělo i tak co 
nabídnout: barevné uličky, obrovský 
přístav s obrovskou rybou poskládanou 
z plastů vytáhnutých z moře a též milá 
obsluha v kavárně! Doporučila bych ale, 
než vejdete do  jakéhokoliv podniku, 

zjistit si přibližné ceny, Skandinávie roz-
hodně nepatří k  nejlevnějším zemím, 
a to platí i pro milovníky kávy, kterým se 
rozhodně počítám. Ceny, na  které jste 
u  nás zvyklí, si jednoduše vynásobte 
třikrát.
 Už byl ale čas na  dezert, město Hi-
llerød a  především tamní barokní zá-
mek Fredensborg, známý též jako Zá-
mek míru. Dánsko během Severní války 
zvítězilo nad Švédskem a společně tyto 
země právě tady uzavřely mír. Dnes už 
sice oba národy neřinčí zbraněmi, roz-
hodně ale spolu aspoň „soupeří“. Sa-
motný interiér hradu byl poměrně zají-
mavý, ale nejvíce mě uchvátily zahrady 
s přilehlým parkem.
 Další den bylo na  programu město 
Roskilde a Kodaň – Roskilde jsem prošla 
rychlostí blesku, protože celý den jsem 
si vyhradila především na Kodaň, ale 
nemohla jsem opomenout se podívat 
na  gotickou cihlovou katedrálu, která 
patří do světového dědictví UNESCO.
 Hned po  příjezdu do  Kodaně, mé 
kroky směřovaly k  malé mořské víle, 
snad nejznámější sošce v  Dánsku. Ze 
své zkušenosti bych doporučila se na 
ni jít podívat už brzy ráno, věřte mi, že 
nechcete čekat další půl hodinu, než se 
s ní každý z Japonců zvěční.
 Ale to už mě čekal  přístav Nyhavn, 
který jsem si celý prošla, a pak nastou-
pila na loď a projela Kodaň skrz na skrz. 
Rozhodně nezapomenutelný zážitek.
 Co by to ale bylo za prohlídku Koda-
ně vynechat Rundetaarn, Kulatou věž, 
která je známa díky svému jezdeckému 
schodišti postavenému do tvaru spirály. 
Výhled se snad nedal ani popsat slovy, 
byl nádherný, a  dokonce je odtamtud 
vidět i část Švédska.
 Ale to už se pomalu slunce sklánělo 
k obzoru a já se nechala pohltit kodaň-
skými uličkami, podívala jsme se na so-
chu Hanse Christiana Andersena, a pak 
už bylo na  čase se rozloučit. Další den 
mě čekalo déja vu v  podobě zpáteční 
cesty trajektem do  Německa a  odtud 
zpět do mé domoviny.
 Ačkoliv jsem v této malé zemi strá-
vila jen pár dní, zamilovala jsem si ji 
a rozhodně plánuji se tam opět podívat, 
protentokrát ale letecky!.

text a foto: Tereza Jelínková

Pokud jste v  Budějovicích někdy za-
vítali na  nějakou přednášku nebo 
debatu k  aktuálnímu dění ve  světě, 
s  velkou pravděpodobností jste zde 
mezi hosty viděli na první pohled za-
křiknutého pána s nabíhajícími kouty. 
Ve  chvíli, kdy se tento pán chopí mi-
krofonu, se však ukáže jako úžasný 
řečník, jehož rozvité myšlenky byste 
byli schopni hltat desítky minut. Řeč 
je o  Salimu Muradovi, budějovickém 
pedagogovi a  politologovi s  bohatý-
mi zkušenostmi, kterého jsme se ze-
ptali nejen na  jeho práci a  působení 
ve veřejném prostoru.

Jaká byla vaše cesta k politologii?
Politologii jsem vystudoval na  Masary-
kově univerzitě v  Brně, po  které jsem 
v roce 2000 začal pracovat na místní pe-
dagogické fakultě. Témata jako zahra-
niční vztahy a mocenská politika mě ale 
zajímaly už od  mlada. Můj otec, půvo-
dem Kurd, se mnou často mluvil o tom, 
jak je jeho rodina na východě perzekuo-
vaná. Příbuzní ze strany matky měli zase 
zajímavé osudy kolem roku 1968. To 
vše mě motivovalo vydat se tímto smě-
rem. Navíc na začátku devadesátých let 
byla politologie něco naprosto nového 
a hrozně zajímavého, v ročníku nás teh-
dy bylo velmi málo.
Čemu se věnujete na fakultě?
Na pedagogické fakultě vyučuji budou-
cí občankáře. Často s  nimi řeším, co je 
vlastně to skryté curriculum školy. Je 
to pouze zkoušet děti, jestli si zapama-
tovali to, co jste jim včera řekli, nebo je 
tam něco dalšího? Občankáři by měli 
být ti, co mají zájem o dění ve své obci, 
potažmo v celé republice a na celé zemi 
a měli by být schopni ukazovat to svým 
studentům. Že mají vstupovat v dialog, 
nést zodpovědnost, a  pokud v  té spo-
lečnosti mohou něco změnit k lepšímu, 
tak se o to i pokoušet, jakkoliv to zní pa-
teticky.

Jaká by měla být vnitřní motivace 
teenagera zajímat se o věci veřejné?
Aby byl suverénem svého života, a  ne 
jen objektem starostí ostatních. V histo-
rii se mnohokrát ukázalo, že ta starost 
nemusí být vždy svědomitá, v tom musí 
být ostražitý. I když není plnoletý. V naší 
společnosti si nejsme úplně jistí, jak ko-

munikovat s mladými lidmi, jak jim dát 
pocítit, že spoluutváří prostor, ve  kte-
rém se pohybují. Řešením jsou různé 
studentské parlamenty, které nejsou 
jen pro formu, ale že když chtějí stu-
denti skutečně něco změnit, tak mají tu 
možnost. Vedení by s  nimi mělo trans-
parentně jednat a  ucházet se o  jejich 
souhlas.
Mnoho lidí odchází za  kariérou 
do Prahy či zahraničí, proč jste se roz-
hodl zůstat v Budějovicích?
Budějovice jsou krásné studentské 
město. A  je tady stabilní komunita lidí, 
kteří za  hodnoty demokracie dokážou 
bojovat skoro do roztrhání těla a se kte-
rými je radost se setkávat a  pracovat. 
Například Tomáš Kuboušek, Iva Tranti-
nová z Amnesty International nebo lidé 
kolem Paměti Národa. Zároveň jsem ale 
přesvědčen, že budoucnost demokracie 
se bude rozhodovat přesně v takových 
městech, jako jsou České Budějovice. 
Obhájit demokracii v  Praze je důležité, 
ale obhájit její hodnoty v malých měs-
tech a na venkově je ještě důležitější.
Vidíte v tomto ohledu pozitivní změ-
ny?
Vlna kolem milionu chvilek přinesla 
spoustu pozitivních zážitků. Na druhou 
stranu, mysleli jsme si, že demokracie 
se obhájí sama a  lidé se ji naučí sami. 
To tak ale není. Naše špatně nastavené 
občanské vzdělávání to nezvládá, je 
mu potřeba pomoct. A  občanská vý-
chova prostě byla za  posledních třicet 
let otloukánek, kterému se nedaří. Zde 
náš systém selhal. Řešením by byl na-
příklad zákon o občanském vzdělávání, 
který tu stále nemáme, na rozdíl od zá-
padu, kde se lidé více zapojují. Zde také 
hraje velkou roli rétorika politiků, jestli 
společnost rozdělují, nebo jsou stateční 
a snaží se ta témata komunikovat věcně 
a racionálně.

text: Lukáš Hypša
foto: pf.jcu.cz

„V Budějovicích lidé dokáží za demokracii bojovat 
do roztrhání těla,“ říká Salim Murad

Zelenina v  obalech, pečivo v  jednorá-
zových sáčcích a  plastové pytlíky. To 
je realita většiny supermarketů. Jak 
tedy nakupovat a  být při tom co nej-
více eco-friendly? S  odpovědí na  tuto 
otázku přišly bezobalové obchody. Jak 
už napovídá název, potraviny nejsou 
v žádném obalu, tudíž si přinesete svůj, 
který pak opakovaně používáte. Výho-
dou bezobalových obchodů je také to, 
že nakoupíte přesně takové množství, 
jaké potřebujete, a zbytečně tak potra-
vinami neplýtváte.
 V  Budějovicích máte možnost zajít 
hned do několika takových obchodů:

Krámek Rozmarýnka 
Právě zbytečné plýtvání potravinami 
inspirovalo majitelku Dášu Musilovou 
k  založení krámku Rozmarýnka. Vybe-
rete si zde z  nesčetně zdravých a  bio 
věcí a můžete si jídelníček zpestřit po-
travinami, jako jsou třeba mořské řasy. 
Eko drogerie má také silné zastoupení 
– přípravky na  mytí nádobí, přírodní 
mýdla, aviváže i prací prášky a gely.
Kde: Čechova 27 (Havlíčkova kolonie, 
blízko ulice Mánesova)
Stránky: www.kramekrozmarynka.cz

Trvalé Pytliště
Cílem zakladatelů Pytliště, Nikoly Ko-
janové a  Jiřího Mareše, je především 
vytvořit udržitelný bezobalový obchod, 
který bude podporovat lokální země-
dělce. I  tak se ale chtějí přiblížit sorti-
mentu supermarketů, akorát bez plas-
tových obalů. Kromě luštěnin, zeleniny, 
oříšků a dalších veganských pochoutek 
zde najdete i  různé druhy sušenek, 
sladké i slané pečivo, marmelády, oleje 
a  spoustu dalších potravin. Z  drogerie 
jsou to pak zubní pasty, deodoranty, 

šampony, mýdla i prací prášky.
Kde: Lipenská 12 (blízko ulice Rudolfov-
ská)
Stránky: www.trvalepytiste.cz, aktuální 
informace na Facebooku Trvalé Pytliště

Buď bez
Bezobalový obchod Buď bez se mini-
malistickým interiérem nejvíce podobá 
svým pražským kolegům. Jeho majitelé 
procestovali spousty zemí světa, kde se 
bezobaly staly mainstreamem. Nápad 
se jim zalíbil natolik, že se po  návratu 
do  Českých Budějovic rozhodli založit 
vlastní obchůdek bez obalů. Cílí pře-
devším na  běžné spotřebitele, které 
myšlenka zboží bez obalu doteď míjela, 
a snaží se jim nabídnout co nejvíce dru-
hů zboží, pokud možno v  bio kvalitě. 
K dostání jsou mouky a těstoviny v nor-
mální i bezlepkové variantě, různé dru-
hy luštěnin, ořechů, čokolád a  dalších 
pochutin. Z  drogerie může obchůdek 
nabídnout prací gely, aviváže, tuhá mý-
dla, šampony i zubní pasty bez obalu.

Kde: Široká 5 (na  půl cesty mezi Bigy 
a Širokem)
Stránky: www.budbez.cz, 
aktivní instagramový účet @budbez

Další obchody, které nejsou stopro-
centně bezobalové, ale určitě stojí 
za zmínku, jsou Skvělá máma a drogerie 
Rossmann. Ve  Skvělé mámě (Chelčické-
ho 20, blízko Lannovy třídy) najdete 
kromě potřeb pro děti i sekci bezobal, 
která nabízí obrovský výběr z drogerie 
a  kosmetiky. Od  podlahových čističů, 
pracích gelů, zubních past po  barvy 
na  vlasy a  kompostovatelné sáčky. 
I  ve  větších řetězcích, jako je droge-
rie Rossmann, zavedli prodej drogerie 
bez obalu. Do  vlastních nádob (nebo 
koupených na  místě) si můžete nače-
povat přípravky na  mytí nádobí, prací 
gely,  aviváže, tekutá mýdla i  veganské 
šampony řady Nature box. Tak posbí-
rejte všechny sklenice a zkuste být také 
bez obalu!

text: Šárka Brunclíková a Jana Kolafová
foto: www.budbez.cz

Kde se dá v Budějovicích nakupovat bezobalově?
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Z Budějovic 
do Chomutova 
přes Prahu  
a Českou Lípu
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Opona

Pro někoho je florbal bezhlavé honě-
ní se za  děravým míčkem, pro jiného 
náhražka hokeje pro  lidi, kteří neumí 
bruslit a  nechtějí si kupovat výstroj, 
a pro Tadeáše Melíška je florbal životní 
vášní. Čtyřiadvacetiletý Tadeáš za svou 
dlouhou kariéru odehrál téměř 400 zá-
pasů, a  to nejen za  České Budějovice. 
Hrál například také v Praze, České Lípě, 
Chomutově, a dokonce i ve Švédsku.
 „S  florbalem jsem začínal v  roce 
2006 v  malé, studené, neútulné a  po-
lorozpadlé tělocvičně, která patřila 
do objektu bývalých kasáren (ulice Ev-
žena Rošického). Následovalo devět let 
ve štírském trikotu, z  toho přibližně tři 
a půl roku jako součást mužského áčka, 
ať už na lavičce, nebo na hřišti. Jako ju-
nior jsem si poctivě vyseděl svoji roli, 
a  poté dokonce i  někdy střílel góly,“ 
komentuje Tadeáš své začátky v největ-
ším  jihočeském týmů FBC Štíři České 
Budějovice.
 Největší změnou byl pro něj rok 
2015. Nejistota ohledně maturity, při-
jímacích zkoušek, a hlavně co s florba-
lem. Nakonec našel uplatnění v  praž-
ském týmu Black Angels. Přestup 
do Prahy mu dal hodně zabrat, tamější 
florbal se s jihočeským nedá srovnávat. 
„Rozdíl je zejména v konkurenci a záro-
veň ve fluktuaci hráčů. Téměř každý tý-
den je na tréninku alespoň jeden nový 
hráč, který to zkouší ‚o dům dál‘. Z Prahy 
mohu hodnotit jenom tréninky dnes 
již superligových Black Angels. Tempo 
bylo vysoké, naprosto odlišné od toho 
jihočeského. Taky jsem si rok zvykal, 
než pražští trenéři usoudili, že jsem 
schopen odehrát solidní zápas v  prv-
ní lize. Myslím, že to mohlo být i dřív!“ 
směje se florbalista. 
 Tadeáše však hnala vidina úspěšné 
kariéry stále kupředu. Během studia 
na  Vysoké škole ekonomické dostal 
příležitost studovat v zahraničí, které se 
lidově „chopil za pačesy“, a na jeden se-
mestr zmizel do Skandinávie. „Ve Švéd-
sku to byla obrovská florbalová lekce. 

Každému bych doporučil vyjet za  hra-
nice téhle kotlinky, aby viděl, s  jakým 
nadšením a  zápalem k  florbalu Švédi 
přistupují. Člověku to pochopitelně 
otevře oči, uvědomí si, že vlastně deset 
let dělal třeba věci špatně. Zahraničí 
je fantastické i  kvůli tomu, aby člověk 
upustil od  svých stereotypů a  zkusil si 
jinou atmošku a kulturu na vlastní kůži. 
Nejlepší lék na případnou ‚zaprděnost‘. 
Doporučuje 10 z 10 Tadeášů!“ vtipkuje 
Tadeáš.
 Po  návratu zpět do  Čech dohrál 
sezónu v  Black Angels a  dostal nabíd-
ku od superligové České Lípy. Neváhal 
a jeho další zápas měl být už v nejvyšší 
české soutěži. Avšak Česká Lípa nena-
plnila jeho očekávání. Během 9 zápasů 
hrál dohromady pouhých 22 minut. 
Spolu s dlouhým dojížděním na trénin-
ky se Tadeáš rozhodl přestoupit do jeho 
nynějšího chomutovského týmu. I když 
mu superliga spoustu herních zkuše-
ností nepřinesla, udělal si v Lípě spous-
tu přátel, se kterými si rád popovídá, 
když se potkají na turnajích.
 Poslední otázka směřovala na spo-
lečný zápas Florbalu Chomutov proti 
FBC Štíři, který se bude konat v  nedě-
li 15. prosince ve  všesportovní hale. 
Tadeáš se na  utkání se svým bývalým 
klubem náramně těší. „Těším se obrov-
sky! Půjde však už o  čtvrté vzájemné 
setkání, takže hrany diamantu se obru-
šují, ale obzvlášť v  ČB to pro mě má 
speciální náboj. Budějce se letos trápí, 
jsou na  místech, kde by rozhodně být 
neměly, nicméně všichni z  Chomuto-
va jsme si vědomi jejich jedovatých 
hrotů a  makadel. Na  zápas pojedeme 
s  respektem, pokorou a  odhodláním 
zde zvítězit. Zároveň Štíři budou potře-
bovat urvat body, takže to bude zápas 
jako řemen. Tímto bych vás chtěl na zá-
pas pozvat, za sebe můžu zaručit skvě-
lou podívanou, boj srdíčkem a  gejzíry 
emocí!“ uzavírá Tadeáš Melíšek.

text: Matyáš Melíšek
foto: Roman Dušek

zNÁTE SE S: 
skejťákem Miroslavem Bartošem? 
Rodák z Prachatic česká skate legenda, 
patřící mezi průkopníky skateboardin-
gu tady u nás v Čechách. Míra na skej-
tu jezdí už od dob socialismu, pořádal 
skate summer-campy, na  kterých se 
vystřídalo nesčetné množství profíků, 
a  i  přes autonehodu se ve  skate-ko-
munitě aktivně pohybuje dodnes.  

Jak jste se ke  skejtování vlastně do-
stal v době, kdy mládež znala tak ma-
ximálně kolečkové brusle?
Když mi bylo asi tak 13 let, byla jedna 
z mých největších zábav chodit jednou 
týdně do  kina s  partičkou, ať už dávali 
cokoliv. Před každým filmem v té době 
soudruzi pouštěli takzvaný týdeník, 
kde mimo jiné ukazovali, co je na  Zá-
padě špatně. Tím nešvarem mělo být, 
že si mládež přidělala kolečka na  prk-
na, a pak končila pod auty. Soudruzi si 
mysleli, že se to socialistické mládeži 
stát nemůže, ale když jsem tohle viděl, 
byla to láska na  první pohled. Hned 
druhý den jsme se do toho s kluky pus-
tili. Namontovali jsme na prkna kolečka 
z kolečkových bruslí a sjížděli jsme tady 
nejprudší kopeček. Samozřejmě hned 
tekla krev, takže z původních nějakých 
třinácti jsme zůstali druhý den jenom 
tři, které to bavilo. No, a pak jsem zůstal 
jenom já. Ještě musím podotknout, že 
podobný začátek měli skejťáci i v jiných 
částech republiky, aniž bychom se znali. 
A ten příběh je u nich taky dost podob-
ný. 
Když už jste se zmínil o  socialismu, 
jaké to bylo v této době takhle na ve-
řejnosti „skejtovat“? Nenesl jste za to 
následky, když to byl ten zmíněný ne-
švar? 
Je to paradox. Přestože ten sport přišel 
ze Západu, a přestože nás soudruzi před 
ním strašili, tak se nám tady od národ-
ního výboru dostalo docela pozitivního 
přístupu. Problematické bylo, že když 
člověk nebyl v  žádné organizaci, tak 
vlastně nemohl nic dělat. Proto jsme 
museli založit oddíl SSM. Tím, že to bylo 
pod jeho hlavičkou, tak nám to soudruzi 
dovolovali. 
 Když jsme postavili první rampu, 
museli jsme to „přikrýt“ diskotékou, 
kde vstupný bylo 10 korun. Přišlo na ni 
tenkrát 500 lidí. Dneska by nepřišlo ani 
padesát. K tomu jsme ještě odváželi že-
lezný šrot a střádali tak peníze. Tenkrát 

dokonce sám předseda Národního vý-
boru objížděl celé Prachatice a  hledal 
místo, kde by se nový skatepark dal 
postavit. Až takhle nám vycházeli vstříc. 
Skateboarding byl jen na Západě a Čes-
koslovensko bylo tou první vlaštov-
kou z Východu. Vlastně celý Východ se  
k nám jezdil učit na skateboardu. 
 Samozřejmě později k nám na růz-
ný akce chodili „tajní“. Ale my jsme vě-
děli, že ti „tajní“ jsou místní estébáci. 
Vždycky si tam jeden estébák natáhl 
deku a ptal se mě: „Tak co, jak to jde a co 
prachatický?“ Ale já jsem věděl, že je 
placený a jen poslouchá, o čem se tam 
bavíme. Protože ta parta skejťáků byla 
prozápadní a spousta kluků i z mojí ge-
nerace zdrhla za totáče, dokonce i těsně 
před revolucí.  
Jaký byl vztah vašich rodičů ke skej-
tování? Podporovali vás? Já to znám 
od mého bráchy, který taky skejtuje, 
a rodiče nejsou zrovna nadšený, když 
je celý den ve skejtparku. 
Mně rodiče na  sport nikdy nedali ani 
korunu. Svůj první skejt jsem si koupil 
až za peníze z brigády. Třeba jsem na-
tíral v  prasečáku ohradníky. Tak jsem 
si postupně našetřil. A  otec mi na  to 
říkal: „Ty blbečku, že sis nekoupil radši 
něco na sebe.“ Zpětně to rodičům ani 
nevyčítám, bylo to de facto výchovné. 
Aspoň jsem si ten skejt víc chránil a dá-
val na  něj pozor, ne jak děti v  dnešní 
době. 
 Nicméně jsem nebyl moc pilný 
student a škola mě bavila jen o přestáv-
kách, tak se rodičům moc nelíbilo, že 
jsem neustále venku a skejtuju. Když už 
jsem byl dospělý a  pořádal jsem sum-
mer-campy, tak otec, který mě od začát-
ku spíše kritizoval, řekl: „Ty blbečku, už 
to děláš tak dlouho, že bys měl být mistr 
světa.“  Ale neřekl to nějak agresivně, to 
je jen taková perlička. 
Věnujete se i  v  dnešní době skate-
boardingu? 
Letos jsem si stoupnul na prkno, abych 
zjistil, jestli jsem schopný jet alespoň 
slalom. Zjistil jsem, že jsem, ale mám 
hendikep. Jsem po autonehodě a mám 
celou nohu sešroubovanou, prasklý 
koleno a všechno plný šroubů. Já jsem 
vůbec rád, že jsem to přežil. Ale ještě 
jezdím na skateboardový závody té naší 
starší generace, kde už se jezdí jenom 
slalomy. Třeba pomáhám s  organizací 

nebo dělám speakera, a tak nějak jsem 
s  tou komunitou pořád spojený. Jinak 
ale pro mě pořád je vrchol skateboar-
dingu rádius. Skateboarding vznikl, 
když surfaři neměli vlnu a ten rádius je 
vlastně imitace mořské vlny. Když ně-
kdo sjede rampu ze čtyř metrů, a  pak 
ještě vyskočí dva metry nad ni, je to pro 
mě vrcholná disciplína. 
Jak je to se skejtováním tady u  nás 
v Česku? 
V  Čechách je takový fenomén, máme 
nejhustší síť skateshopů na  světě. Já 
jsem byl několikrát díky skateboardin-
gu v  Kalifornii, ale nikde na  světě není 
tolik skateshopů na počet obyvatel jako 
u nás. Je to i díky tomu, že po revoluci 
tu nebyly modní butiky a  devadesát 
procent mladých, co chtěli aspoň tro-
chu vypadat, nakupovali ve  skatesho-
pu. Tenkrát to bylo velký „bum“. Já mám 
takový pocit, že možná tady budeme 
mít brzo i  nejvíc betonových moder-
ních skateparků, protože jsou tady dvě 
vynikající firmy. Skateparky rostou jako 
houby po dešti. Teď se dokonce otevíral 
nový skatepark ve Frýdku Místku i s kry-
tou halou. 
A co skejt a holky, to tak nějak patří 
k sobě, ne? 
Já si myslím, že my jsme na tom byli líp 
než kluci dneska. Nás bylo mnohem 
míň, takže jsme byli větší atrakcí. Dnes-
ka být skejťákem je poměrně běžná věc. 
My jsme si to museli vybojovat, našetřit 
si peníze anebo jsme si i  sami ušili ob-
lečení, který tu v  té době nebylo. Díky 
tomu jsme byli nepřehlédnutelní. A my 
jsme toho samozřejmě zneužívali, dá se 
říct… možná využívali je lepší slovo. 

text a foto: Natálie Malcová 

Narozen 23. dubna 1963 
v  Prachaticích, vybudoval 
ve svém rodném městě své-
bytnou skate scénu a  je také 
jedním z  prvních jezdců v  u-
-rampě. Do historie českoslo-
venského skateboardingu se 
zapsal především díky sum-
mer-campům, které pořádal 
od roku 1986.



s t u d e n t s k é  n e k r i t i c k é  n o v i n y z   l i t e r á r n í   k a v á r n y   m ě s í c   v e   d n e /5

kresby: Alžběta Kalná

ŽIVOT JE JEN SEN 

Vesluj vesluj ve své loďce 
dnes je krásný den 
mořský proud tě lehce nese 
život je jen sen 

Vesluj vesluj ve své loďce 
dnes je krásný den 
mořský proud tě lehce nese 
život je jen sen

Tuli tuli 

ZAŽíVACí OBTíŽE 

Jedna dva tři čtyři pět 
cos to chlapče cos to sněd
máš snad ňáky svědomí
pročpak nejíš to co my 

Zejtra už nebudu mít 
tyhle potíže 
možná mi je však líp 
bez stavu bez tíže 

Tuli tuli 

Už odkvetly sedmikrásky,
zahynuly rudé máky,
uvadl květ pravé lásky,
uvadl můj život taky.

Všechny stromy opadaly,
listí zetlelo na zemi,
dny bez radosti se zdály,
smutek vládl nade všemi.

Mlha zrána kralovala,
zakrývala krásy jitra,
vše, co jsem tak milovala,
šeptala jsem: ,,Tak snad zítra...“

Rivaira

PONDěLí
Poledne na Hádech, prodíráme se šípkovým hájem k lomu. 
Na holý skále SRDCE a Te amo, opodál náhrobek 24 let a chybíš 
nám. Večer se zavřu do umakartu a myslím na Tvoje námořnický 
triko s dlouhými rukávy. 

PONDěLí
Pondělní večery jsou chvíle navlečených oken na šňůru 
městskýho osamění. 

ÚTERý 
18:57, tma a sem tak oranžový světlo za oknem. Autobus 
s povzdechem zastaví, otevře dveře a z venku se natáhne 
dlouhá ruka a chytá mě za kotníky. Otřesu se zimou. Vedle 
mě sedí žena a do mobilu syčí: „Kdo ti to řekl? No kdo?!“, na 
chvíli se odmlčí. „Nevadí, já si to stejně zjistím.“ Jak když šlehne 
bičem. Dělá se mi z toho na nic. Mám chuť jí říct, ať už konečně 
mluví. A stejně tak Tobě, až mi zase budeš vyčítat, jak málo 
se za Tebou vracím. Jsem unavená a cizí dramata 
už mě serou. 

Marie.

KDYŽ SE PROCHáZíŠ 

Když se procházíš 
je to přehlídka 
medvědi tancujou
opice se smějou 
ryby si plavou 

Když se procházíš
je to přehlídka 
a já jdu s tebou 

Tuli tuli 
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ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE
- ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA
10. 11. – 26. 1. Mapa světa Karla Teigeho 
24. 11. – 12. 1. Výstava ateliéru Alšovka

– DŮM ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO
Masarykovo náměstí 89, Třeboň
7. 12. – 10. 02. Karikatura (ze sbírek AJG)
13. 12. – 9. 2. Jaroslav Kerles – Humor je 
vážná věc

DŮM UMĚNÍ
Náměstí Přemysl Otakata II. č. 38
27. 11. – 29. 12.2018 Herman de Vries
9. 1. – 9. 2. Roman Brichcín – Kresby

GALERIE NAHOŘE
Metropol, Senovážné nám. 2
17. 11. – 31. 1. 30 let svobody 
1989 – 2019
17. 11. – 31. 1. 30 let svobody 1989 – 2019

KINO KOTVA
Lidická 2110
8. 11. – 10. 1. Petr Lundák – U LEDU
8. 11. – 10. 1. Petr Hušťák 
– ČECHY ČECHŮM

ESSE SHOP GALLERY SPACE 
Kanovnická 7
13. 11. – 9. 2. Hiromi Ogata 
– Obraz a SlovO

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
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Opona

Ve  světě zmítaném v  politickém cha-
osu jsou nejvýraznější ty osoby, které 
onen chaos sami vytváří. Ať už se jedná 
o mocichtivé oligarchy či všemožné re-
volucionáře á la Che Guevara. Co tihle 
lidé dělají je nám všem jasné, mediální 
pozornost je jim věnována doslova ze 
všech stran a stránek, stačí otevřít jaký-
koliv internetový deník. Kde se ale tito 
lidé berou a jaké jsou vlastně jejich mo-
tivy? Na  tuto otázku nám může podat 
zajímavou odpověď nový snímek reži-
séra Todda Phillipse Joker.
 Film sledující začátky legendární-
ho komiksového záporáka Jokera se 
na první pohled může zdát pouze jako 
další z  mnoha pamlsků pro fanoušky 
DC. Ve  skutečnosti se však jedná o  ve-
lice rafinovaný snímek, který by mohl 
sledovat úplně jinou osobu a pořád by 
neubýval na  své kvalitě. Sleduje život 
duševně nemocného Arthura Flecka 
zažívajícího každodenní šikanu od celé 
společnosti, která je završena zradou 
jeho vlastní matky. Každý ho odmítá, 
ale stejně se mu podaří najít v nenávisti 
skulinu. Po  několika chladnokrevných 
vraždách se mu kromě pozornosti ko-
nečně dostává i  něčeho většího – po-
chopení. Kolem outsidera rázem vzniká 

kult a celý příběh o slavném záporákovi 
může začít...
 V kině jsem prožíval úžasné divácké 
chvíle, ale až cestou domů mě zamrazi-
lo v zádech. Vždyť tohle všechno mi zní 
až neuvěřitelně povědomě. Vždyť stačí 
otevřít si životopis jakéhokoliv známé-
ho diktátora a  všude najdeme stejný 
příběh. „Zlá” a  nechápající společnost 
vždy zasévá plody nenávisti, ze kterých 
pak v době nepokojů vyklíčí jedinci ne 
nepodobní filmovému Jokerovi.
 Původní informace od autorů filmu, 
kteří se prý báli snímek pustit ven, aby 
někoho nenavedli, mě teď neskutečně 
rozesmívá. Vždyť se stačí rozhlédnout 
kolem, podobní antihrdinové nás ob-
klopují už pěkně dlouho. Film však 
odráží realitu i  jinak, upozorňuje totiž 
na  velkou roli médií a  jejich sílící. Také 
neutuchající konflikt mezi chudší vrst-
vou obyvatel a těch mocných nahoře je 
neuvěřitelně aktuální. O to je děsivější, 
že podobné události by se klidně mohly 
stát třeba zítra přímo u nás doma...
 Kromě věrného zobrazení reality 
bych však vyzdvihnul neméně dů-
ležitý faktor. Joaquin Phoenix v  roli 
Jokera byl naprosto excelentní. Jeho 
výkon byl neprůhledný, v  těle naruše-

ného Flecka působil přirozeně. Scéna 
s  televizním moderátorem mi zůstane 
v paměti dlouho, neboť bolest a vztek 
byly v tom okamžiku skutečné. Dlouho 
mě v žádném novém snímku neoslovil 
ústřední herec, vždy jsem ve  tváři po-
stavy viděl hlavně její obsazení. Tady 
tomu bylo jinak. Joaquin se do  Flec-
ka vtělil nejen psychicky, ale i  fyzicky. 
Na  plátně byl úplně jiný člověk než 
ten, kterého jsme pak mohli vidět  

ve všemožných televizních relacích.
 Joker svým obsazením a hlavně věr-
ným zobrazením temné skutečnosti do-
sáhl něčeho, co se málokterému komik-
sovému filmu kdy podařilo. Dával smysl. 
Kdo čekal komiksovou atmosféru a akci, 
je nepochybně mírně zklamaný. V mých 
očích se ale jedná o propracovaný psy-
chologický thriller s  velkým výhledem 
na Oscara. Bravo, chce se mi zvolat.

text: Daniel Jež

Už 60 let mělo mít Jihočeské divadlo svou 
vlastní budovu v proluce na Mariánském 
náměstí. Konečně se povedlo. Skoro… 
Jde totiž o  divadlo provizorní, s  příznač-
ným názvem Bouda. Stejně jako před sto 
lety, kdy se v premiéře představil profesi-
onální soubor, se na jevišti hrála Smetano-
va opera Dalibor, tentokrát však v adapta-
ci oscarového režiséra Miloše Formana, 
pod taktovkou Maria De Rose v alternaci 
s  Martinem Peschíkem, režie se ujal šéf 
opery Tomáš Studený.
 Už jen to, že se opera hrála v  Boudě, 
bylo zajímavé a  originální. Navíc se živě 
na scéně objevil hudební nástroj s operou 
neodmyslitelně spojený. Tím nástrojem 
byly housle. Vedle operních hvězd vy-
stoupil v roli Daliborova alter ega virtuoz-
ní houslista Roman Červinka. Romanovi 

je pouze 14 let, ale jeho výstup byl ohro-
mující. Samozřejmě i výkony zpěváků byly 
velmi impozantní. 
 Nepovedlo se ale jen obsazení, ný-
brž i  celé aranžmá, scéna byla doladěna 
do  posledního detailu a  účinkující si ji 
sami přizpůsobovali svým výstupům. 
A co lze celé adaptaci vytknout? Toto jedi-
nečné představení by si zasloužilo stálou 
scénu, kde by nerušily poslech zvuky pro-
jíždějících aut. Ale s tímto oříškem si sami 
divadleníci poradí jen stěží. 
 A  na  závěr vzkaz pro milovníky ope-
ry: Dalibor se možná dočká reprízy, tak 
pozorně sledujte program Jihočeského 
divadla, zážitek rozhodně za to stojí! 

text: Natálie Malcová 
foto: Petr Zikmund 

Se začátkem nového školního roku 
se dostala na  police knihkupectví 
i  nová kniha od  Stephena Kinga The 
Institute. Fanoušky přezdívaný Král 
horroru opět nezklamal a málem jsem 

tenhle článek nedopsal, když jsem se 
mermomocí chtěl dokousat k  finále 
románu.  Ačkoliv je na  jeho nejno-
vějších dílech patrný profesionálněj-
ší jazyk, obsah je stále velice čtivý  

a jako vždy vás zatáhne do děje. 
 Na  začátku příběhu pozorujeme 
bývalého policistu Tima Jamiesona, jak 
cestuje prázdnými silnicemi USA s cílem 
dojet do  New York City a  začít v  nové 

práci. Prvních pár desítek stránek jsou 
táhlé rozhovory, které nás však perfekt-
ně vtáhnou do myšlenek každé postavy 
a připraví nás na, od Kinga již očekáva-
ný, zvrat. Akci otevřeme s  malým klu-
kem Lukem Ellisem, který byl od naro-
zení obdařen geniální myslí a už ve věku 
12 let překonává mysli svých profesorů. 
Jak už ale v reálném světě (a tak i v Kin-
gově světě) bývá, na  scéně se objevu-
je temná strana jeho nadpřirozených 
darů a schopností. Tajemní agenti tajné 
skupiny ho jednu noc unesou a  Luke 
se ocitá v novém, ačkoliv povědomém, 
prostředí. Probudí se v  pokoji, který 
je identický s  jeho pokojem, až na  pár 
detailů, které hned rozpozná. Na druhé 
straně dveří ho však čekají dlouhé indu-
striální chodby, blikající světla, a  co je 
ze všeho nejhorší, lidé, kteří ho unesli. 
Čeho všeho jsou únosci schopni? Bude 
Luke dost silný je porazit? A jak do toho 
celého zapadá Tim Jamieson? To jsou 
otázky, které jsem si po  většinu čtení 
kladl, a musím říct, že jiná možnost, než 
zjistit to na  vlastní oči, prostě nebude 
tak dobrá.
 Pro kohokoliv, kdo četl něco od Kin-
ga, nebude překvapením, že se nebojí 
zabrousit do  velice kontroverzních té-
mat a  někdy opravdu děsivých a  bru-
tálních momentů. Nejděsivější na  jeho 
dílech je ale vždy jedna věc, lidé. Re-

spektive temná realita, odrážející se 
v očích antagonisty a někdy i protago-
nisty. King si je plně vědom, že lidé ne-
jsou jen dobří nebo zlí a každý si v sobě 
neseme trochu od  obojího, a  tak nám 
nastavuje zrcadlo ve formě svých knih. 
Dle mého to ale nejlépe vystihuje Lau-
ra Miller ve svém nedávném článku pro 
New York Times o  Kingově knize, kde 
píše: „Vidíme v těch postavách nějakou 
část sama sebe, a  poznáváme tak naši 
vlastní schopnost konat zlo.“
 Dle toho, co jsem dohledal, kni-
ha ještě nevyšla v  češtině, a  tak bych 
na závěr chtěl jen říct, nečekejte! České 
překlady jsou sice výborné, ale nikdy to 
nedosáhne stejné atmosféry jako origi-
nál. Člověk nemusí rozumět každému 
slovíčku dokonale, King píše ve  stylu, 
kterému porozumí i  průměrný zna-
lec angličtiny. Já sám jsem četl knihu 
v  originále a  ačkoliv mi některá slova 
nesedla, celou knihu jsem si naplno užil 
a  nijak to neubralo na  hororovém po-
citu, který je u  jeho knih typický. Vřele 
bych doporučil jakékoliv dílo od Kinga, 
ale The Institute se tímto zařadilo mezi 
jeho nejlepší díla vůbec. Jen si dejte po-
zor, abyste pak nezjistili, že vám zbývá 
50 stránek do konce, ale taky 20 úkolů 
a 2 články na další den.

text: Dominik Machula
foto: @_veronica_photography_

Byl Joker vůbec o Jokerovi?

Stephen King a jak mi málem zkazil článek

OPeRA DALIBOR SLAVNOSTNě OTeVŘeLA BOuDu
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Někdejší spirituál BiGy Josef Prokeš, 
který od roku 2008 až do roku 2015 pe-
čoval vedle studentů i  o  jeho zásluhou 
navrácený, notně zdevastovaný kostel 
sv. Rodiny, a někdejší student papež-
ské univerzity Gregoriana v Římě, si tak 
trochu „odskočil“ i na dráhu spisovatele. 
V  nakladatelství Portál v  letošním roce 
vyšla jeho kniha Pán se stará.
 Je plná příběhů z Bible, na které se 
můžeme podívat ze všech úhlů pohle-
du, a  možná jim tak lépe porozumět. 
Neustálými otázkami nás autor vede 
v vytváření vlastních odpovědí. Nabádá 
při tom k lásce, radosti, trpělivosti a vzá-
jemnému pochopení ostatních, protože 
ústup morálky není jenom problémem 
církve. 
 Na  začátku se kniha zabývá láskou. 
Láskou, která se může změnit ve zničují-
cí sevření, kterým své dítě dusila matka 
v  Polednici nebo Abrahám v  knize Ge-
nesis. Strach totiž může veškeré dobré 
úmysly ničit a deformovat.  „Člověk 
musí ve víře Boží vidět přítomnost a svě-
řit se do její ochrany,” píše Josef Prokeš.

  Další kapitola, která jistě stojí 
za  zmínku, je „Nevyslyšená modlitba”. 
Zde je situace přirovnána k Bílé sobotě, 
dni plnému bolesti a ztráty, který je ně-
kdy nemilosrdně dlouhý. To ztracené ne-
lze znovu najít, ale i Bílá sobota jednou 
skončí.
 V kapitole „Vycházející Bůh” popisuje 
různé rysy Boha, které jsou pro každého 
jinak důležité. Zaujala mne část o  tom, 
jak nás Bůh vyzývá pokračovat dál. Po-
kud nejsme schopni za sebou zanechat 
svoji minulost, nikdy nedosáhneme svo-
body a  zaslíbené země, po  které každý 
z nás touží. Nesmíme podlehnout myš-
lence, že takové místo neexistuje.
 Dále se v  knize zabývá příčinou 
ústupu křesťanství a  morálky, uvažuje 
o  změnách a  obnově struktury a  orga-
nizace církve. V civilním životě i v církvi 
hrozí zneužití moci. Stejně jako politi-
kům, tak i kněžím může chybět zpětná 
vazba. Jako přirovnání k tomuto tématu 
uvádí příběh jinak velice spravedlivého 
a oblíbeného krále Davida, který nechal 
zabít svého vysoce postaveného důstoj-
níka, aby se mohl zmocnit jeho ženy. 
Zpětnou vazbou byl Davidovi prorok, 
díky kterému si král uvědomil závažnost 
svého provinění.
 V  knize jsou dvě části, které jsou 
na  první pohled odlišné od  zbytku. 
V  první z  nich autor vyjímá krátké čás-
ti evangelia a  vypisuje k  nim otázky, 
na  které už neodpovídá. Nutí tak čte-
náře, aby se hluboce zamyslel a  odpo-
vědi našel ve  vlastních zkušenostech 
a názorech. Druhou částí je „dvanáctero 
k dobrému rozhodování”, které Josef se-
stavil při naslouchání studentům v ma-
turitních ročnících, kteří si museli pečli-
vě zvolit další životní cestu.
 Boží láska nás může vést. Pán se sta-
rá. To je ta krása křesťanství.
 text: Eva Stehlíková

foto: portal.cz

Zábava, zvuk praskajících konfet, tanco-
vání, pocity euforie a  blaženosti, aneb 
takto vypadá maturáčková sezona v pl-
ném proudu. Každý student na  střed-
ní čeká právě na  ten den, kdy se sám 
projde po červeném koberci. Dá se ale 
všechno, co tomu předchází, nazvat 
procházkou růžovým sadem? 
 Stres z  maturity je nic v  porovnání 
s plánováním maturitního plesu. Pro spl-
nění veškerých očekávání si musí čtvrté 
ročníky projít peklem. Neustálé rozepře 
mezi spolužáky, hádky ohledně tématu 
spolu s  nikdy nekončícím hlasováním 
obrátí bratra proti bratru. Abychom vás 
ušetřili psychické zátěže, sepsali jsme 
vám stručný přehled, co vás čeká a ne-

mine na základě našich zkušeností. 
Jediné, co stojí za zmínění během prv-
ních tří ročníku, je zamluvení sálu, zalo-
žení společného účtu a střádání peněz. 
Cokoliv dalšího si naplánujete, se stejně 
ve  čtvrťáku změní. Od  tématu po  bar-
vu šerpy. Ta „pravá zábava“ začíná spo-
lečně s posledním prvním dnem školy. 
Člověk si najednou uvědomí, že by měl 
začít doopravdy něco dělat. 
 Sepisování a  studium maturitních 
otázek půjde stranou a  prioritou číslo 
jedna se stávají věci jako shánění spon-
zorů, výběr barvy šerp, typů skleniček, 
písničky na nástup a poté i složitější věci 
jakožto téma samotné, pevně souvisejí-
cí s grafikou. Z každé maličkosti se stane 

dlouhotrvající hádka, kterou se každý 
bojí znovu otevřít. V  tu chvíli na  scénu 
přichází koordinátor či koordinátorka, 
kteří vám ušetří většinu rozhodování, 
ale peněženku rozhodně šetřit nebu-
dou. Přesto to považujeme za  investici, 
které nebudete litovat. S pevnou rukou 
organizátorů se plánování postupně blí-
ží k  již zmiňované procházce růžovým 
sadem. Ani nemrknete a najednou máte 
vybrané téma, vytisknuté lístky, plakáty 
a  trička. Poté následuje už jenom den, 
na který nikdy nezapomenete.
 My jsme si tím už prošli. Teď je řada 
na Vás. 

Vaši maturanti z GJVJ Andrea Matejić, 
Matyáš Melíšek, Magdaléna Hanzalová

PáN SE STARá Jak maturanti přicházejí o iluze

Někdejší studentka českobudějovic-
kého Biskupského gymnázia Sabina 
Zikmundová studuje čtvrtý a posled-
ní ročník bakaláře v  Business, Hu-
man Resource Management & Public 
Relations na  university of Worcester 
a  plánuje pokračovat magisterským 
studiem psychologie ve  Skotsku 
na  university of Aberdeen. Ve  Velké 
Británii si neplní jen sny o  kvalitním 
studiu, ale i  sny kariérní. Vyzkoušela 
si např. pozici Human Resource Bu-
siness Partner v  Airbusu a  přibrala 
i  post v  oddělení PR – Internal Com-
munications, Community engage-
ment a Government Affairs. Svým pří-
kladem tak popírá úsloví, že (nejen) 
na dvou židlích se sedět nedá. Vraťme 
se ale na  samý začátek – získat tyto 
zkušenosti by bylo mnohem obtížněj-
ší bez pomoci unilink.
  Jak ti na tvé cestě za kanál Unilink 
pomohl? Doporučila bys jejich služ-
by?
Pomohl mi s počáteční administrativou 
i celým přijímacím řízením. Byla to pro 
mě asi nejschůdnější cesta, jak stu-
dovat na  zahraniční univerzitě, i  když 
na  magistra se už hlásím sama – vím, 
jak na  to, mám kontakty, a  pokud ne, 
vím, kde je seženu. 
 Moje zkušenost se službami Uni-
link je dobrá. Pomohli mi tam, kde 

bych si před těmi čtyřmi roky sama 
nevěděla rady, ale zároveň nás neupo-
zornili, jak psychicky náročné studium 
v  zahraničí bude. Osobně by mě zají-
malo, kolik z  těch dvou tisíc českých 
a  slovenských studentů, kterým měl 
Unilink pomoci ke  studiu v  UK, ještě 
opravdu studuje nebo dostudova-
lo. Mnoho lidí to totiž tady nezvládlo 
a  hned v  prváku se vrátili domů. My-
slím si proto, že skutečná čísla úspěš-
ných absolventů budou nižší.
 Není to vůbec prča. Například fi-
nanční stránka zahraničního studia. Já 
jsem si naštěstí brigádu našla rychle 
a  nikdy jsem s  finanční situací neměla 
problémy, protože jsem houževnatá 
a  zvládám kombinovat brigádu, školu 
a další povinnosti. Ale vím, že mnozí jiní 
s tím měli a mají problém. 
 Situaci vám pochopitelně neuleh-
čí odloučení od  rodiny či kamarádů. 
A  v  neposlední řadě Brexit. Myslím, že 
je dost zapotřebí být objektivní, zůstat 
nohama na  zemi a  připravit se i  na  ta 
negativa spojená se studiem a životem 
takhle daleko za hranicemi. 
Zmínilas Brexit. Je vůbec dobrý ná-
pad chtít studovat v  Británii, když 
ještě ani nevíme, jakou nakonec 
bude ten rozvod s EU mít podobu?
Určitě to smysl má. I  když nikdo stá-
le neví, zda po  Brexitu bude možné 

zažádat o  britskou půjčku na  pokrytí 
školného, myslím si, že je to takový bu-
siness pro UK ekonomiku a byli by hlou-
pí, kdyby tuto podporu ukončili. Jinými 
slovy: zas tak horké to podle mého ná-
zoru nebude.
Doporučila bys studium v  zahraničí 
třeba letošním absolventům? V  čem 

tě tato zkušenost změnila? 
Studium v zahraničí mi dalo neskuteč-
ný rozhled a sebedůvěru v sebe sama, 
že můžu dokázat i  nemožné. I  holka 
z  maloměsta, co dostávala na  Bigy 
pětky z  angličtiny a  jejíž sebevědomí 
bylo občas pošlapáváno, může uspět 
– získat dvě školní stipendia na  zákla-

dě výborných akademických výsledků, 
vycestovat na Erasmus, obstát v konku-
renci sedmi tisíc uchazečů do korporá-
tu Airbus a  ještě se z  toho nezbláznit! 
Bylo to jedno z  mých nejlepších roz-
hodnutí v mém životě.

text: Martin Volný
foto: archiv

Vydala se s Unilink za kanál

Chcete studovat v Británii?
Je vám naše země malá a přemýšlíte o studiu v zahraničí? 
Co třeba v Británii? Pokud si kladete právě tyto otázky, 
mohlo by vám přijít vhod pár informací o  unilink. Jde 
o bezplatné poradenské centrum pro vysokoškolské stu-
dium v zahraničí a specializuje se zejména na univerzity 
ve Velké Británii. Jejich tým je složen z absolventů a stu-

dentů britských univerzit, kteří  předávají své zkušenosti 
dál a pomáhají tím dalším zájemcům o studium. Pořádá 
i přednášky pro českobudějovické středoškoláky. Dozví-
te se na  nich všechny důležité informace o  přijímacím 
řízení, financování studia či ubytování, seznámí vás také 
s  výhodami, které zahraniční studium přináší. Mezi ty 
největší benefity patří zejména mezinárodně uznávaný 
titul, výborná angličtina, dovednosti z  praxe a  pestrost 

studijních oborů. Právě z  těchto důvodů se počet čes-
kých studentů mířících do Británie každým rokem zvyšu-
je. unilink už pomohl téměř 2000 z nich. Vyřizuje všech-
ny potřebné formality od vybrání vhodné univerzity až 
po  zařízení transferu z  letiště. Případní zájemci se mo-
hou pro bližší informace obrátit na  internetové stránky   
www.unilink.cz.

Nikola Korytarová
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Naši se báli mě na demonstraci pustit, ší-
řily se zvěsti, že se od Lišova blíží tanky… 
Noviny tehdy lhaly, a tak táta poslouchal 
Svobodnou Evropu a naštěstí jsme bydleli 
kousek od hranic a mohli se dívat i na ra-
kouské zprávy… Z jeho statku udělali JZD 
a  děda tam musel pracovat jako vrát-
ný… Esenbáci lustrovali lidi, kteří chtěli jít 
na  náměstí, dělali jen svou práci… Bylo 
mi 16, šla jsem na demonstraci a měla ra-
dost z toho, že nemusím do školy… Ráno 
přijeli s náklaďákem a řekli, ať si sbalíme 
jen to nejnutnější, že se z našeho statku 
musíme vystěhovat… Nevěděli jsme, jak 
to nakonec dopadne, ale říkali jsme si: 
Kdo, když ne my, kdy, když ne teď... 
 To jsou jen některé útržky vzpomí-
nek rodičů, prarodičů, strýců a tet žáků 
a  studentů, kteří si – mnohdy poprvé 
– v  bezpečí rodinného kruhu povídali 
o  nebezpečné době, které naštěstí od-

zvonilo právě před třiceti lety. Každý 
z nich zpracoval příběh podle vlastní in-
vence, jako komiks jej např. pojala Zuz-
ka Boubalová (vlevo). 
 S nápadem projektů Naše revoluce 
a Naše rodina přišla společnost Člověk 
v  tísni, konkrétně vzdělávací program 
Jeden svět na  školách. I  tento portál 
pro neformální vzdělávání je ukázkou, 
jak daleko došlo naše školství a  jaké 
možnosti pro inovaci výuky mohou 
využít všichni ti učitelé, kteří chtějí už 
konečně věci dělat jinak, a ne jen o tom 
mluvit... 
 A důkazem, že to v JSNS dělají dob-
ře, je i zapojení 706 škol a 42 300 žáků 
a  studentů do  jubilejního 15. ročníku 
listopadového projektu Příběhy bez-
práví. 
 Jak důležité je politické vzdělávání 
a  výchova k  demokratickému občan-
ství ukazuje i vývoj v postkomunistické 
Evropě. I  30 let po  pádu železné opo-
ny nejsou zdaleka funkční právní státy 
samozřejmostí. Můžeme dokonce říct 
spolu s naším prvním československým 
prezidentem T. G. Masarykem, že ko-
nečně máme demokracii, tak ještě je 
třeba mít nějaké ty demokraty. Ukazuje 
se, jak je cesta k funkční demokracii tr-
nitá a vyžaduje si každodenní péči nás, 
občanů, protože Kdo, když ne my, kdy, 
když ne teď!

Martin Volný

Je pravda, že se mladí lidé nezajímají 
o  své okolí? Ignorují problémy kolem 
sebe? Nezisková organizace Člověk v tís-
ni by jistě nesouhlasila. Již několik let 
totiž pořádá pro mladé lidi vzdělávací 
aktivity, ve  kterých se jim snaží otevírat 
dveře do  veřejného života. Možná jste 
slyšeli o soutěži Hledá se LEADr. určené 
všem, kdo mají chuť vstoupit do lokální 
politiky a měnit naši společnost k  lepší-
mu. Tento rok organizátoři hledali místo 
vůdců budoucí novináře. Projekt Hledá 
se novinář je určen lidem mezi 18 a  25 
lety, kteří mají zájem o svět médií a chtě-
jí si vyzkoušet práci žurnalisty. Pro účast 
stačilo zaslat motivační dopis, reportáž 
na  vlastní téma a  pak už jen doufat, že 
vyberou právě vás.
 Nám se tohle podařilo, a tak jsme po-
slední listopadový víkend vyrazili do Pra-
hy, kde jsme během tří dní absolvovali 
první část projektu. Ten se skládal z řady 
workshopů, debat a  přednášek od  zají-
mavých řečníků. Jo, a  taky kafe. Hodně 
kafe. Projektu se účastnilo dalších jed-
nadvacet studentů z  celé republiky. Už 
první den jsme poznali, že jsou nám 
podobní, a přitom jedineční a inspirativ-

ní, díky čemuž byla atmosféra skutečně 
uvolněná a nebránila nám sdílet své ná-
zory a mluvit o nich do hloubky. 
 Důležitá poznámka: pokud se bu-
dete účastnit jakéhokoliv podobného 
kurzu, pobytu nebo stáže, nepodceňujte 
přínos svých spoluúčastníků. Až skončí 
váš celodenní program, zajděte s  nimi 
na  pivo (nebo víno, jak chcete). Né ná-
hodou zjistíte, že jsou to vám velmi blíz-
cí a zajímaví lidé. Jedna z nejcennějších 
věcí, co si z takových akcí odnesete, jsou 
kontakty na lidi, které byste jinde jen tak 
nepoznali.

 O víkendu jsme se ale nestali pouze 
pasivními příjemci informací. Hlavním 
úkolem této části projektu byl výběr 
tématu, kterému se chceme věnovat, 
„za  který bychom byli schopni položit 
i  život“, jak nám s  ne moc velkou nad-
sázkou vysvětloval lektor Petr Uherka, 
ředitel Vyšší odborné školy publicistiky. 
Zvolené téma jsme v  neděli odprezen-
tovali a vysvětlili, čím je důležité a proč 
ho máme zpracovat právě my. Na zákla-
dě našeho výběru napíšeme reportáž 
a  komentář na  příští workshop, který 
se bude konat o víkendu 22.–24. ledna. 

A tady teprve začne ta sranda. Na zákla-
dě odevzdaných prací porota sestavená 
ze  známých novinářů, jako je Jindřich 
Šídlo, Janek Rubeš a  Veronika Sedláč-
ková, vybere devět z  nás, kteří postou-
pí do  druhé části projektu. Tou bude 
soutěž, ve  které si účastníci na  vlastní 
kůži vyzkoušejí, co práce novináře sku-
tečně obnáší. Soutěž bude probíhat až 
do května v několika kolech, při nichž se 
bude postupně zužovat počet účastníků. 
Výherce čeká 30 000 Kč na stáž dle vlast-
ního výběru. To je dost velká motivace, 
nemyslíte? Kromě toho bude celá soutěž 

zpracována do  formy reality show, kte-
rou si budete moct pustit na Seznamu.
 Právě teď sedíme ve  vlaku, vstře-
báváme všechny ty obohacující zážitky 
a po třech náročných dnech plných sou-
středění píšeme z  posledních sil tento 
článek. I tak (nebo možná právě proto) by-
chom Hledá se novinář doporučili každé-
mu, kdo se zajímá o média a veřejné dění 
a není mu lhostejné, co se děje kolem něj. 
Už teď se těšíme na lednové pokračování 
a jsme zvědaví, kdo postoupí do soutěže.

text: Natálie Malcová a Lukáš Hypša
foto: Soňa Perglerová

Promiňte, slečno, nejste náhodou novinářka?

autor: Adéla Boubalová


