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Naši drazí čtenáři,
právě držíte v rukách poslední číslo Vedneměsíčníku v tomto roce. Rok 2021 po-
malu končí, a stejně jako každý rok, poslední číslo je pojato spíše ve vánočním 
duchu, takže se můžete těšit například na tipy na netradiční vánoční dárky, jak si 
udržet pozitivní mysl i za těchto rušných, covidových dní, nebo i na recept na vá-
noční cukroví. Samozřejmě i ne tak úplní milovníci Vánoc si přijdou na své, do-
čtete se třeba o každoročním maratonu psaní dopisů od Amnesty International 
nebo zjistíte zajímavosti o  slavném českém spisovateli Jiřím Hájíčkovi, který je 
hostem sekce Znáte se s? v tomto čísle. 
 Ale ať už jste vánočně naladěni nebo ne, za celou redakci vám přejeme klidné 
prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku 2022, který se neodvrat-
ně blíží. Doufáme, že tuto dobu prožijete v  obklopení svých nejmilovanějších, 
protože hlavně o  tom Vánoce jsou. Vzhledem k  této době, kvůli které prožívá-
me svátky už třetím rokem tak trochu jinak, vám přejeme čistou a klidnou mysl. 
Všichni moc doufáme, že nás v  novém roce čeká už jen to dobré. Teď vám ale 
přejeme příjemné čtení, nejlépe u šálku teplého čaje nebo nad talířkem cukroví, 
a budeme se na vás těšit v příštím čísle!

Kristýna Janů, šéfredaktorka
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Sigmund Freud, celosvětově opěvova-
ný psychoanalytik, měl, co se ženské 
sexuality týče, ve  všem jasno. Podle 
něj se ženy od  malička domnívají, že 
zdroj jejich potěšení, aka klitoris, se 
jednoho dne promění v  penis. Kolem 
pátého roku svého života však zjistí, že 
to tak není, a  myslí si, že je někdo vy-
kastroval. Považují prý proto samy sebe 
za  znetvořené a  neúplné.  Svou touhu 
po vlastním penisu si musí podle pana 
Freuda nějak vykompenzovat, údajně 
touhou po muži. Bez muže podle Freu-
da (a mnoho dalších psychologů první 
poloviny 20.století) totiž ženský život 
nemůže být kompletní. A  žena, která 
není schopna dosáhnout orgasmu čistě 
za  pomoci heterosexuálního penetrač-
ního sexu je psychicky nezralá a  ne-
vyrovnaná, frigidní. Ba co hůř, stává se 
automaticky lesbou. Tato „úchylka“ byla 
až do  poloviny 20.století považována 
za psychickou poruchu či perverzi. 
 Přestože jsou teorie klasika Freuda 
nepochybně zajímavým čtením pro 
takový běžný páteční večer, dle mého 
laického názoru se, klasik promine, 
mnoha ženám dařilo a daří vcelku dob-
ře i  bez penisu. Ano, je třeba se smířit 
s tím, že ženy mohou být naprosto spo-
kojené s  tím, čím je příroda obdařila: 
s klitorisem, který je se svými osmi tisíci 
nervovými zakončeními doslova klíčem 
(kleito = řecky klíč) k báječné záležitosti 
jménem orgasmus. Psychologie a  se-
xuologie se naštěstí vyvíjí.  Přesto stále 
není zcela zřejmé, proč vlastně ženský 
orgasmus existuje. (Tedy z  evolučního 
hlediska, jinak samozřejmě ano!) Pozná-
ní tohoto fenoménu jistě nepřidalo ani 

to, že jej do určité doby zkoumali pouze 
muži – například právě Freud... 
 Zatímco role mužského vyvrcholení 
je z  reprodukčního hlediska jasná (bez 
něj by rozmnožování zkrátka a  jedno-
duše nebylo možné), ženský orgasmus 
pro lidskou existenci klíčový není. Z hle-
diska evolučního významu bývá přirov-
náván k  mužským bradavkám – fajn, 
prima, ale šlo by to i bez nich.  
 Evoluce je ale pojem abstraktní 
a ženské tělo věc velmi konkrétní. O uži-
tečnosti ženského orgasmu –minimál-
ně ženským pohledem, není sporu. Eu-
forický pocit schopný vytěsnit myšlenky 
i realitu. K nezaplacení! Chemicky vzato, 
uvolňuje se během něj obrovské množ-
ství endorfinů, „hormonů štěstí“, a  také 
oxytocin, „hormon lásky a důvěry“, kte-
rý mimo jiné snižuje hladinu kortizo-
lu v  těle, a  navozuje tak celkový pocit 
uvolnění. Vysoká hladina oxytocinu je 
tedy úzce spojena s duševní pohodou. 
Při orgasmu jsou v těle tlumeny oblasti 
mozku zodpovědné za  pocity strachu, 
úzkosti a  stresu. Pravidelný organsmus 
napomáhá k  uvolnění stresu a  zvyšuje 
pocit sebedůvěry. A  naopak – nedo-
statek oxytocinu v těle může vést k de-
presím či kognitivním poruchám. Ba co 
víc – orgasmus zvyšuje kvalitu spánku, 
ale i obranyschopnost organismu. A to 
díky zvýšení hladiny imunoglobulinu, 
látky klíčové pro boj s viry a bakteriemi, 
v krvi. 
 Uvážíme-li výše uvedené, jak je 
možné, že je ženský orgasmus stále 
ještě něco jako společenské tabu? Že 
by proto, že pro mnoho lidí je přiroze-
ná sexualita ženy rovna hříchu, zatím-

co u  mužů se má za  nezpochybnitelné 
právo? V  některých kulturách dokonce 
dosud existuje ženská obřízka, a  tedy 
ženám je právo na  orgasmus upíráno, 
zatímco zbytek světa holduje pornu… 
Vždyť přece (předem se omlouvám vaše-
mu vnitřnímu dětskému já) „dělání, dělá-
ní, všechny smutky zahání“. Nebo ne?
 Ačkoliv je orgasmus jako takový 
celkem omílaným tématem, v  hodině 
sexuální výchovy se o  něm nic (moc) 
nedozvíte. Pokud totiž patříte k  vyvo-
leným, kteří ten luxus sexuální výchovy 
vůbec měli, stejně jako já, skončila Vaše 
osvětová hodina na základce nandavá-
ním kondomu na banán či okurku – dle 
sezóny. Doslova. 
 Až třetina žen orgasmu nikdy nedo-
sáhne. Ať už je to dáno čímkoli. Na vině 
může být výběr partnera, okolnosti, 
technika… velmi často je to právě psy-
chika. Stres, předsudky. A to, milý Freu-
de, nijak nenasvědčuje psychické nezra-
losti, jak nám ji servírujete. 
 Jedno je ale jasné. Kdybychom se 
na toto téma bavili otevřeně, možná by 
kolem něj nebylo takové dusno a tem-
no. Neříkám, že bychom si každý měli 
povinně projít křečovitou přednáškou 
v duchu té legendární Duškovy „Onano-
val každý, a kdo říká že ne, ten to dělá 
dodnes.“ z  filmu Pupendo, ale nazývat 
věci pravým jménem a zbytečně kolem 
nich nevytvářet auru něčeho nemorál-
ního, rozhodně neuškodí. Klidně už od-
malička. Orgasmus, sex a  masturbace 
jsou totiž běžnou součástí života větši-
ny stvoření na téhle planetě. 

text: Markéta Kubešová, 
foto: Česká televize

dělání, dělání, všechny smutky zahání? 
aneb na slovíčko, Pane Freude

Někteří z  nás dříve v  období adventu na-
vštěvovali domovy důchodců, aby zpří-
jemnili čas seniorům a seniorkám. Zazpívat 
koledy, zahrát si stolní hry nebo přinést 
cukroví a popovídat si. Do domovů se ale 
pro bezpečí babiček a dědečků už druhým 
rokem o  Vánocích nemůže. Jak jim tedy 
můžeš udělat radost alespoň na dálku? 
 Určitě už jsi slyšel o Ježíškových vnou-
čatech. Projekt Českého rozhlasu, který 
plní přání prarodičům z  různých koutů 
republiky. Většinou jde o  ty, kteří nemají 
dostatek financí ani rodinu, která by jim 
přání pod stromeček nadělila. Ve  wish lis-
tu můžeš najít cukroví, holicí strojek, stro-
meček nebo třeba výlet do muzea Louvre. 
Stačí si vyhledat web Ježíškova vnoučata, 
vybrat přání a ve jménu Ježíška ho nadělit! 
Ne vždy jde o  materiální hodnotu, proto 
se dary pohybují v  hodnotách pár korun 
až tisíců, a pokud nenajdeš přání, které jsi 
schopný/schopná splnit, můžeš jen při-
spět, a stát se tak součástí sbírky, která spl-
ní, co by bylo pro jednoho nesplnitelné. 
 Laskavý dopis je projektem organi-
zace Lepší senior, která pořádá mimo jiné 
i  přednášky a  webináře. Tento projekt je 
prostředníkem mezi tebou a  seniorem 
a  přijde mi nejbližší pro naši generaci ne-
vydělávajících studentů. Když se zaregistru-
ješ, je ti přidělený dědeček či babička a  ty 
mu/jí jednoduše napíšeš dopis, který po-
tom buď oskenuješ a pošleš přes formulář, 
který snadno najdeš u nich na webu, nebo 
můžeš dopis tradičně zaslat poštou. Kore-
spondence se seniorem pak může být dlou-
hodobá nebo jen jednorázovou radostí.  
 Budějcká noclenka je jeden z projek-
tů Městské charity České Budějovice. Pade-
sát korun – tolik stojí pobyt člověka bez do-

mova na jednu noc v Noclehárně sv. Pavla. 
Krom teplého noclehu se jedinec i  nají 
a  osprchuje. Každá zakoupená noclenka 
má přidělené ID, takže se i  dá jednoduše 
vyhledat, jestli už byla ta tvá využita. Tato 
symbolická částka službu noclehárny sa-
mozřejmě zcela nefinancuje, i  přesto ale 
stačí na  to, aby některý z  budějovických 
bezdomovců měl klidnou noc. Budějcká 
stravenka je podobný projekt přispívající 
budějovickým občanům, kteří provádějí 
úklid města. Darováním 60 korun dostane 
některý z Budějčanů bez domova straven-
ku stejné hodnoty, a učí se tak pracovním 
návykům. Mezi další projekty českobudě-
jovické charity patří Darování oblečení 
nebo třeba Darování vybavení do  do-
mácnosti. V obou případech předem zvaž, 
jestli halenka či židle ještě někomu může 
posloužit a  koukni jestli nejsou předměty 
poškozeny. Na internetu se můžeš podívat, 
o co je momentálně zájem. A na závěr, než 
oblečení odneseš na  adresu Riegrova 32, 
tak dej vědět, ať s tvojí návštěvou počítají. 
V případě nábytku vyplníš na internetu for-
mulář. Více informací najdeš na  dchcb.cz. 
 Zmíněné organizace a  mnoho dalších 
je snadno dohledatelných na internetu, ale 
třeba i na Instagramu. Proto si klidně udělej 
vlastní výzkum a  zvaž, co by ti vyhovova-
lo nejvíce. Nutné je také zmínit, že větši-
na těchto organizací funguje po  celý rok! 
Z  jednoho vánočního přání se tedy může 
stát hezký zvyk. A ještě poslední tip… Jest-
li tě pomoc babičkám a dědečkům zaujala, 
zvaž dobrovolničení v domovech. Protože 
nejlepšími dárky, jak už všichni víme, věci 
hmotné být nemusí. 
 text: Eliška Anna Kubíčková, 

foto: FB Budějcká noclenka

Daruj k Vánocům radost
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Pojďte s námi 
napsat dopis, 
který zachrání 
život

Duševní pohoda aneb jak si ji udržet i v zimě?
Také v  těchto tmavých měsících ně-
kdy zažíváte slabé chvilky a  necítíte se 
vždycky úplně nejlépe? Každý to tak ně-
kdy má a je to v pořádku. Musíme prožít 
špatné chvíle, aby mohly přijít ty lepší 
a pozitivnější. Hlavně v tomto tmavém 
období ke  špatným náladám a  chvílím  
hodně sklouzáváme, ale je důležité, si to 
prožít a poté se z toho opět dostat ven. 
Každý při špatných chvílích dělá něco 
jiného. Někdo se jde projít do  přírody 
a někdo si zase zatančí na své oblíbené 
písničky. Ať už je to cokoliv, podstatné 
na tom je, že vám to pomůže.
 Samozřejmě mohou přijít i  chvíle, 
kdy jsme už bezradní a  s  naší náladou 
si nevíme rady. Když naše špatná nálada 
trvá dlouhodobě (týden nebo dokonce 
víc), tak je potřeba vyhledat odbornou 
pomoc - zavolat na  Linku bezpečí (tel. 
číslo 116  111, nonstop a  zdarma, po-
moc pro děti, mládež a studující do 26 
let). Dále je možné vyhledat terapii/
psychiatrii na  internetu a  objednat se 
tam, případně jsou i online služby, např. 
terap.io. Pokud je to ale jen opravdu 
špatná nálada, tak přicházím s pár rada-
mi a  tipy, které vám mohou při těchto 
chvílích pomoci.
Nemusíme být pořád veselí
Někdy je úplně v  pořádku se cítit pod 
psa. Každý to tak někdy má a  nebuď-
me kvůli tomu na sebe naštvaní. Pořád 
nemůžeme být jen veselí a  optimistič-
tí. Pokud to tak zrovna v  danou chvíli 
cítíme, svět se kvůli tomu nezboří. Je 
v  pořádku si zalézt pod teplou peřinu, 
uronit pár slz, dát si něco dobrého nebo 
si pustit naprosto nesmyslný film. Toto 
všechno je opravdu v naprostém pořád-
ku a každý si tím musíme někdy projít. 
Takže má rada zní: Nebojte se špatných 
chvil a prožijte je naplno.
Být s lidmi, které milujeme
Pokud zrovna neprožíváme dobré ob-
dobí, třeba nám může pomoci někdo 
z našeho okolí. Můžeme se mu svěřit se 
svými problémy a pocity. Stačí jednodu-
še nebýt sám. Obklopit se přáteli, rodi-
nou a užít si s nimi pár chvil. Ať už zažít 
s  nimi jakoukoliv srandu nebo udělat 
něco bláznivého, prostě být v  danou 
chvíli na  daném místě a  nemyslet, že 
nás něco trápí. Proto má rada zní: Ob-

klopte se lidmi, se kterými se cítíte dob-
ře, a zažijte s nimi něco pěkného.
Nové věci
Zkoušení nebo objevování nových věcí 
nám může přinášet pocit, že jsme něco 
dokázali. Je skvělé naučit se nové re-
cepty, které jsme ještě nikdy nezkoušeli, 
a uvařit si něco opravdu dobrého. Obje-
vit novou, pro nás neobvyklou hudbu, 
která nám může ukázat nový směr. Kou-
pit si novou knížku a  přečíst si ji, nám 
také může k  lepší náladě pomoci. Do-
konce si udělat menší radost a koupit si 
třeba nové tričko nebo svíčku do poko-
je. Ať už je to cokoliv nového, hlavní je 
se toho nebát a vyzkoušet to! Má rada 
tedy zní: Zkoušejte a objevujte všechno, 
co je pro vás nové.
Třídění a uklízení našeho prostředí
Prostředí, ve kterém žijeme, tudíž tráví-
me nejvíce času, pro nás musí být mís-
tem, kde se cítíme pohodlně a  dobře. 
Mělo by to být takové naše útočiště, 
do kterého se rádi vracíme. Proto další 
příčinou naší špatné nálady může být 
právě prostředí. Je dobré začít s malým 
úklidem, jako je např. umytí nádobí, po-
vlečení postele nebo vyleštění zrcadel. 
Úplně cokoli, co nám může pomoci pro-
třídit a  uklidit si naše prostředí a  záro-
veň zlepšit náladu. 
 Dokonce se můžeme pustit i do vel-
kého třídění, které určitě není od  věci. 
Vytřídit si věci, které už nepotřebujeme 
nebo se nám nehodí, nám pomůže se 
cítit lépe a  uvědomit si, co je pro nás 
v životě důležité. Nepotřebné věci mů-
žeme darovat lidem, kteří z toho budou 
mít větší radost než my. Uděláme něco 
dobročinného pro ostatní a nakonec to 
udělá radost i  nám. Proto má rada zní: 
Ukliďte si své prostředí a  vytřiďte věci, 
které už nepotřebujete a  které udělají 
radost ostatním.
Pobyt v přírodě
Občas se jít projít jen tak do přírody sám 
se sebou je obrovsky uklidňující a  pří-
nosné. Vyčistíme si tím hlavu a přijdeme 
na jiné myšlenky. Může nám to pomoci 
si užít daný okamžik a na nic nemyslet. 
Nemusí to být ale jen do přírody. Může-
me se jít projít třeba do  města, vzít to 
kolem nějaké příjemné kavárny a  dát 
si něco dobrého. I  to je možnost, jak si 

vyčistit hlavu od negativních myšlenek. 
Má rada zní: Jděte se projít, ať už je to 
kamkoliv, a vyčistěte si tím hlavu.
Pohyb
Najděte si pohyb, který vás baví a u kte-
rého si odpočinete. Pro každého to 
může být úplně cokoliv. Ať už je to po-
hyb od  jógy nebo jen protažení, přes 
cvičení v  posilovně, až po  box. Hlavní 
je, aby vás to bavilo a přinášelo vám to 
radost, protože jak všichni určitě známe 
– ve zdravém těle zdravý duch. Opět si 
zlepšíme náladu  dobrým pocitem, že 
jsme pro sebe něco udělali. Má rada 
tedy zní: Najděte si vhodný druh pohy-
bu a hýbejte se tak, aby vám to přináše-
lo radost.
Psaní
Pro někoho je dobré se se svými pocity 
svěřit a vymluvit se z nich, ale pro něko-
ho může být lepší a jednodušší způsob 
se ze svých pocitů vypsat. Je to další 
způsob, jak sami sobě ulevit. Stačí si sed-
nout a jen psát a psát. Psát všechno, co 
vám přijde na mysl. Jestli si nevíte rady 
s tím, co byste vlastně měli psát, můžete 
si psát seznam např. vděčnosti. Napsat 
si věci, za které jste ve svém životě vděč-
ní a co na svém životě milujete. Nebo si 
také můžete napsat věci, které se vám 
zrovna v daný den staly a ze kterých jste 
měli radost. Ať už napíšete cokoliv, věř-
te mi, že vám to přinese pocit štěstí a ra-
dosti. Proto má rada zní: Vypište se ze 
svých problémů a pocitů. Pomůže vám 
to si v hlavě všechno utřídit.
Úsměv
Jako poslední tip k  tomu, abyste se cí-
tili o trochu lépe a měli lepší náladu, je 
jednoduše úsměv. Úsměv má spoustu 
blahodárných účinků. Úsměvem dá-
váme mozku znamení, že se děje něco 
pozitivního, a  proto i  vynucený úsměv 
nám po chvíli může přinést pocit štěstí. 
Když se usmíváme, nalaďujeme na svou 
pozitivní vlnu i  ostatní lidi, protože je 
velice těžké mračit se na  usmívajícího 
se člověka. Proto i  když budeme mít 
opravdu špatnou náladu, zkusme se jen 
usmát a uvidíme, že pocit štěstí nás ne-
mine. Má poslední rada tedy zní: Usmí-
vejme se.

text: Valentýna Ševčíková

Vánoce se nezadržitelně blíží a vy nevíte 
jak na ně? Jaké dárky nebo kde seženete 
stromek?
 S tímhle vám možná pomůžeme. Tak 
čtěte dál.
 Je 23. a  vy stále nemáte dárek? Pro 
někoho možná typická situace. Jak z toho 
ale elegantně vybruslit?   
 Buď nedarujete nic, nebo jen společ-
ně strávený čas, protože co si budem po-
vídat, to bude vždy nejvíc eko. To ale není 
pro každého, tak to zkusme trochu jinak. 
Každé Vánoce dávám alespoň jednomu 
člověku kupony. Třeba poukaz na  výlet 
nebo na  kofolu. Můžete to vzít ale i  tro-
chu kreativněji. Co takhle kupon naučím 
tě... a  slabina budoucího obdarovaného 
člověka: počítat s  lineárními funkcemi / 
bruslit na inlinech / plavat nebo třeba po-
můžu ti vybrat šaty na  maturák. Zkrátka 
to, čeho se dotyčný nejvíc bojí. Zda ke ku-
ponu naučím tě přibalíte i vybavení, už je 
na  vás. Dobrou možností je i  vzkaz tak-
zvaně od  srdíčka. Vypíchnete jeho nebo 
její skvělé vlastnosti, v jaké situaci se vůči 
vám zachoval/a hezky nebo zavzpomíná-
te na nejlepší okamžik s touhle osobou. 
 A na co to napsat? Hodně lidí si doma 
nechává zbytky barevných papírů, které 
zbydou po  střihání. Ale zřídka je někdo 
využije, tak proč je neslepit a  nenapsat 
na  ně, vypadá to moc hezky. Jistě máte 
doma papíry i  z  jedné strany popsané. 

Tak  popsanou stranu přepište spousta-
krát jejím/jeho jménem a  na  druhou 
stranu napište vzkaz. Jestli si necháváte 
z jedné strany popsané papíry, mohli bys-
te zkusit nechávat si volební lístky (kromě 
toho, který hodíte do urny :). Jsou skvělé 
na psaní poznámek. Pero se na nich sice 
rozpíjí, ale propiska už je v pořádku.
Jestli vám vzkaz nebo kupon připadá 
málo, můžete darovat kupon trochu jiný. 
Darujte kozu! Člověk v  tísni má projekt 
Skutečný dárek, díky němuž můžete 
zakoupit do  Afriky kozu, tabuli, záchod 
nebo 10  000 litrů vody. Uděláte dobrou 
věc a  kamarádovi věnujete certifikát, že 
daroval třeba bioplynárnu. Na  internetu 
lze zakoupit i  kus pralesa. V  podobném 
duchu se nese i  Nocleženka. Za  100 Kč 
můžete pořídit pro jednoho člověka bez 
domova jednu noc v  teple. V  ceně je 
i  osobní hygiena, polévka nebo schůzka 
se sociálním pracovníkem. 
Na  ulici občas určitě vídáte postávající 
lidi, kteří svírají v  ruce cosi formátu A4. 
Jsou to prodejci Nového prostoru, to je 
časopis za  50 Kč, z  kterých jde polovina 
prodejci. Podpoříte tak lidi v  náročné 
životní situaci a  dobře si počtete. V  Bu-
dějcích můžete prodejce potkat u Černé 
věže, u Billy na Palackém náměstí, na La-
nnovce a na vlakovém nádraží. 
Ale zpět k  tématu. Můžete namíchat 
v  bezobalu třeba směs na  učení. Sušené 

ovoce, oříšky, dáte to do  pěkné sklenice 
a  máte hotovo. V  Trvalém Pytlišti mají 
i plody a ořechy máčené v čokoládě. Jestli 
si nejste jistí, co mu nebo jí chutná, daruj-
te poukaz do bezobalového obchodu. 
 Jestli vám ani toto nestačí, v Budějo-
vicích můžete navštívit třeba LaDílnu, kde 
si vymalujete hrníček podle svého gusta. 
 Do čeho ale dárky zabalit? U nás nosí 
dárky pod stromeček ježíšek zabalené 
ve  vánočních látkových pytlících. První 

rok jsme jich měli asi jen pět a pak přibý-
valy a přibývaly další různých tvarů a veli-
kostí a teď už nebalíme do ničeho jiného. 
Nejen že je to ekologičtější, protože pytlík 
jako balicí papír neroztrháme a  nevyho-
díme, ale je mnohem rychlejší balit právě 
do  hotových pytlíků. Vyberete velikost, 
vložíte dárek a zavážete. Jmenovek jsme 
měli každý rok nedostatek, tak jsme je za-
čali ukládat do krabičky, vložíme ji k pytlí-
kům a další rok je použijeme znova.

 A stromek? V ulici Haškova prodávají 
Lesy a  rybníky města Českých Budějovic 
stromky z prořezávky lesů z okolí Českých 
Budějovic. Takže máte jistotu, že váš stro-
mek neputoval přes půl Evropy nebo ne-
rostl jen pro Vánoce.

Tak šťastné a  veselé a  třeba i  s  trochu 
míň CO2. 

text: Hermína Ottová, 
foto: skutecnydarek.cz

Amnesty International je nezávislé hnu-
tí, které bojuje za svobodu a dodržování 
lidských práv. Toto hnutí založil již v roce 
1961 britský právník Peter Benenson, kte-
rý chtěl bojovat za ty, kteří byli nespraved-
livě uvězněni. Dodnes se Amnesty Inter-
national snaží změnit život omezovaných 
vězňů po celém světě, kteří byli odsouze-
ni na základě svých přesvědčení, původu 
nebo postavení. Hnutí se do  pádu ko-
munistického režimu angažovalo i  u  nás 
(přestože do  té doby zde nesmělo mít 
svou pobočku). Amnesty bojovalo za pro-
následované československé občany, jako 
byl například Václav Havel nebo Dana 
Němcová. V 80. letech naší vládě chodilo 
na  podporu politických vězňů až 30  000 
zásilek ročně. 
 Teď, když žijeme ve  svobodné zemi, 
můžeme pomoci politickým vězňům 
zase my. Jako každý rok totiž pořádá 
hnutí Amnesty International největší lid-
skoprávní akci na světě. Jedná se o ma-
raton psaní dopisů, který se letos koná 
do 15. prosince. Při této akci lidé po ce-
lém světě pomocí dopisů vyzývají vlády, 
aby dodržovaly základní lidská práva. 
Na  světě jsou totiž stále vězněni lidé 

za  své názory. Pomocí maratonu psaní 
dopisů můžete propůjčit svůj hlas těm, 
kterým byl ten jejich násilně umlčen. Ka-
ždý jeden napsaný dopis může někomu 
změnit život. 
V letošním ročníku můžete pomoci něko-
mu z šesti lidí vězněných například za de-
monstraci, které se odsouzený neúčastnil, 
nebo za obhajobu obránců lidských práv. 
Pro napsaní dopisu je potřeba se na strán-
kách maraton.amnesty.cz zaregistrovat. 
Tím dostanete přístup k návodu a šablo-
ně, pomocí které budete schopni napsat 
a následně odeslat dopis na podporu jed-
noho či více vězňů. Výhodou je, že psaní 
probíhá on-line, a proto můžete svůj do-
pis napsat z pohodlí domova. 
 Do psaní dopisů se letos zapojila i re-
dakce Vedneměsíčníku a  jsme moc rádi, 
že můžeme tímto způsobem podpořit 
dobrou věc. Pokud vás projekt zaujal, bu-
deme moc rádi, když o něm řeknete svým 
kamarádům a  rodině. V  loňském roce se 
v  Česku napsalo 8325 dopisů proti bez-
práví a  my doufáme, že toto číslo letos 
společně dokážeme překonat.
 text: Karolína Irrová, 

foto: Amnesty International
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v Praze na tripu
Pražský studentský summit (PSS) je 
vzdělávací projekt, kterého se účast-
ní více než 300 studentů středních či 
vysokých škol ze všech koutů Česka. 
Za  sebe bych ho označila především 
jako skvělou příležitost dozvědět se 
plno zajímavých informací a nabýt no-
vých zkušeností. Nedílnou součást této 
akce samozřejmě tvoří socializace, tak-
že jestli chcete poznat nové lidi a získat 
pár desítek followerů na  Facebooku či 
Instagramu, tak Summit je právě pro 
Vás. Celý projekt pořádá Asociace pro 
mezinárodní otázky a účastníci mohou 
rozvíjet znalosti z oblasti lidských práv, 
mezinárodního dění, ekonomie, svě-
tové bezpečnosti, životního prostře-
dí apod. Jedná se o  simulace činností 
mezinárodních organizací (OSN, EU 
a  NATO). Při této činnosti si procvičíte 
kritické myšlení, prezentační a  argu-
mentační schopnosti a o mluvení před 
lidmi také není nouze. 
 Měla jsem letos na podzim to štěstí, 
že jsem se spolu se svými spolužáky do-
stala do modelu OSN v rámci Summitu. 
Přihlašovací řízení spočívalo ve vyplně-
ní dotazníku, kde se objevila vyhledá-
vací a interpretační část a součástí bylo 
i psaní krátkého stanoviska. Z nudného 
procesu jsme si ale udělali zábavné do-
poledne strávené nad šálkem kávy a vy-
nikajícím zákuskem, takže jsme se po-
bavili i  nad tou nejzvláštnější otázkou. 
Po  ohlášení našeho přijetí přišla velká 
euforie, ale zároveň i  kapka zklamání, 
neboť z  původních pěti členů našeho 
týmu se naše delegace musela skládat 
jen ze tří. Dva nešťastlivci veškeré dění 
ze Summitu sledují tedy jen na  sociál-
ních sítích a hltají naše chaotická vyprá-
vění o zážitcích z jednání.
 Celkem se uskuteční pět příprav-
ných setkání a  jedna závěrečná kon-
ference. Naše první přípravné setkání 
se řadí k  jednomu z  nejlepších zážitků 
mého dosavadního života. Průběh by 
se dal stručně popsat v  několika vě-
tách: Vstávání ve 4 hodiny ráno. Výluka 
na trati. Bez mapy cestu opravdu nena-
jdeš. První setkání s  lidmi ze Summitu 
a naše záchrana (měli mapu). Doražení 
do cíle. Visačkové šílenství. Úvodní pro-
slovy. Šimon Pánek. Oběd. Orgánová 
část. Šmoulí jednání. Orgánová večeře. 
Večerní socializace. Vstřebávání dne pl-
ného zážitků. 
 Celý den zahájila proslovem hlavní 
koordinátorka a  navázali další organi-
zátoři. Součástí dopoledního programu 
byl také host Šimon Pánek, zakladatel 

a  zároveň ředitel neziskové organizace 
Člověk v  tísni. Jeho slova překypovala 
motivací, inspirací pro budoucí život, 
ale i připomenutím problémů dnešního 
světa a jejich možného řešení. „Kdo, po-
kud ne vy, má šanci tuhle zemi změnit 
tak, aby byla sebevědomější? Aby být 
aktivní, být dobrovolníkem, dělat něco 
neziskově nebo pomáhat nebylo pova-
žováno za  něco mezi naivním hlupác-
tvím a  neschopností? Musíme v  sobě 
najít trochu patosu, protože pro to 
zvednout hlavu a jít s kůží na trh, provo-
kovat, mít tu kuráž, tak na to je potřeba 
mít i  trochu patosu. A hlavně se zbavit 
toho pocitu, že starat se o věci veřejné 
je trapné, že to se přeci nedělá. Není to 
trapné. Je to to nejcennější, co pro sebe 
a pro budoucnost můžeme udělat,“ po-
vzbuzoval Šimon Pánek.
 Pro mě nejzábavnější částí byla 
aktivita, kde jsme jednali jako šmou-
lové. Mým orgánem letošního roku je 
ECOFIN, takže jsme pochopitelně jed-
nali o  nálezu ropy na  políčku farmáře 
a o  tom, jak se finance z objevu využi-
jí. Každý „šmoula“ měl svou vlastní roli 
a cíl, kterého měl v  jednání dosáhnout 
a  upřímně by mě nikdy nenapadlo, že 
o  tak bizarní věci se dá jednat tak váš-
nivě. Původní nervozita ihned opadla 
a  zápal do  záležitosti mě ovládl nato-
lik, že jsem se přestala ostýchat a šla si 
za svým. Ostatní orgány měly také velmi 
pozoruhodné praktické části, a  to na-
příklad ve  formě jednání za  jednotlivá 
ministerstva či jednání jako ingredience 
na  pizzu. Obhajování stanovisek v  roli 
špenátu je ceněnou zkušeností.
 Proběhlo už i  druhé přípravné se-
tkání, které nebylo o nic méně vzrušují-
cí. Den opět začal proslovy a organizač-
ními záležitostmi a součástí společného 
dopoledního programu byla tentokrát 
panelová diskuse o  budoucnosti vzdě-
lávání v ČR. Této diskuse se např. zúčast-
nil Michal Černý, ředitel odboru základ-
ního vzdělávání a mládeže na MŠMT, či 
Petra Slámová, místopředsedkyně aso-
ciace Občankáři. Hosté byli zahlceni do-
tazy od  účastníků a  časové rozpětí to-
hoto programu bylo prostě příliš malé 
pro tak obsáhlou konverzaci. Nicméně 
tento obohacující zážitek nebyl jedi-
ným toho dne. Každý účastník si mohl 
na dopolední část zvolit jednu z mnoha 
přednášek. K tématům přednášek se řa-
dila novinařina, práce v Evropském par-
lamentu, výstavba armádního pluku, 
mezinárodní trestní soudnictví a  další. 
Přednášku, které jsem se zúčastnila, 

vedl Robert Fremr, místopředseda Vrch-
ního soudu v Praze. Hovořil o svých roz-
sáhlých zkušenostech z mezinárodního 
soudnictví, ale i o svém osobním životě 
a jak ho léta v soudnictví ovlivnila. De-
bata o trestu smrti, zkušenostech z Ha-
agu či o  případu, na  který nikdy neza-
pomene, byla velmi napínavá, vzrušující 
a zároveň inspirativní. 
 Orgánová část druhého workshopu 
byla více administrativní. Jednotlivé or-
gány probíraly svá témata jednání pro 
letošní ročník. Obecný úvod do  dané 
problematiky mě velmi obohatil a  roz-
šířil mé znalosti, např. že Tunisko je da-
ňovým rájem, by na  první dobrou řekl 
jistě málokdo. Trénoval se také mluvený 
projev a  někteří delegáti nacvičovali 
psaní stanoviska na aktuální problema-
tiku. Zkušenosti s  hledáním seriózních 
informací na  ověřených zdrojích, cita-
cemi či mluveným projevem se budou 
rozhodně hodit i při dalších studiích. Při 
projevech samozřejmě opět nechyběla 
skvělá témata na obhajobu a předsed-
nictvo znovu předvedlo svou kreativitu. 
Stát si pevně za svým názorem a umět 
obhájit, že Přátelé jsou špatným seriá-
lem nebo že Patrick ze Spongeboba je 
nejchytřejší postavou, vyloženě vyža-
duje krev, pot a slzy.
 Summit však nespočívá jen v jedná-
ních či konferencích. V  rámci Summitu 
také vychází občasník Chron. Jedná se 
o oficiální noviny PSS vydávané od roku 
1995 na  vybraných přípravných setká-
ních a konferencích. Je dostupný rovněž 
v online formě na stránkách PSS. Chron 
informuje o dění na Summitu a přináší 
relevantní texty o  politice, společnosti 
a  aktuální problematice. Takovým do-
plňkem k  Summitu je také podcast se 
jménem Summit Talks, kde se probírají 
backroundy, studentský život a  další 
zajímavá témata. Konkrétně např. vyšel 
podcast na téma náhradní mateřství či 
podcast s názvem Proč je maso plné an-
tibiotik? 
 Pražský studentský summit tedy 
poskytuje mnoho možností pro osobní 
rozvoj a zisk nových zkušeností, přátel, 
a  hlavně doživotních vzpomínek. Pou-
ze po  dvou setkáních už vím, že bych 
do toho šla kdykoliv znovu a že zážitky 
spojené se Summitem jsou jedny z nej-
cenějších. Za zdánlivě nudnou stránkou 
jednání se skrývá mnoho zábavy, potě-
šení a  legrace. Vžít se do  role delegáta 
může každý.
  text: Lucie Lindovská, 

foto: https://www.studentsummit.cz

Dne 1.11. až 12.11. 2021 se ve  skotském městě Glasgow uskutečnila 
konference o klimatických změnách. Tato konference měla za cíl sepsá-
ní dohody pro zastavení globálního oteplování pomocí snížení emisí 
všech států EU, ekologizaci automobilového průmyslu, odstoupení 
od fosilních paliv, odlesňování, emisí metanu, ale také finanční podpo-
ru rozvojových zemí. 
 Od  pondělí 1.11. se jednalo o  správném plánu pro snížení emisí, 
který bude platný následujících 9 let. Plán je obdobou Kjótského pro-
tokolu, který byl přijat v prosinci 1977 a byl podepsán Českou republi-
kou v listopadu 1998. V celé této dohodě je zásadní změnou odklonění 
od používání uhlí při výrobě elektrické energie. Po dlouhou dobu bylo 
ve hře úplné zrušení používání uhlí, ale na poslední chvíli, tedy v pátek 
12.11. okolo osmé hodiny večerní, se muselo kvůli požadavkům Číny 
a Indie od smlouvy odstoupit a přijmout pouze odklon. Ten následně 
podepsalo téměř 200 zemí. Jedni z největších producentů emisí - Indie 
a Čína -  stanovili lhůty, kdy budou uhlíkově neutrální. Tato data ale cíl 
EU zaostávají o deset let. 
 Snížení emisí členských států EU by dle dohody mělo být okolo 55 % 
oproti roku 1990. Toto snížení se vztahuje pro všechny státy dohroma-
dy, ne pro každého zvlášť. Následně do roku 2050 by měla být uhlíková 
stopa všech států okolo 0. Více než 40 zemí by v nejbližší budoucnosti 
mělo celkově opustit výrobu energie z  uhlí (součástí těchto zemí ale 
není USA ani Čína).
 A proč jsou vlastně tato jednání tak důležitá? Dle nejnovějších vý-
zkumů se bez totiž okamžitého omezení emisí zvýší celková teplota 
klimatu o 2,7 °C, to by zapříčinilo například smrt všech tropických korá-
lových útesů, nebo rychlejší tání ledovců a následné zvyšování hladiny 
oceánu. Pokud by se ale dle nově stanoveného plánu pokračovalo, byl 
by růst teploty okolo 1,5 °C. 
 Tato akce také přilákala mnoho skupin aktivistů, které se jakýmkoliv 
způsobem snažily zvýšit tlak na jednající politiky. Například španělská 
skupina Marcha Glasgow připlula trajektem do  Portsmouth, poté šla 
600 km pěšky. Skupina Camino to COP26 šla naopak z Londýna a Bris-
tolu do Glasgow 2 měsíce. Někteří se k části jejich cesty přidali, ale jen 
na jeden den.
 Mezi zástupce České republiky patřili například Andrej Babiš (býva-
lý předseda vlády ČR) nebo Richard Brabec (ministr životního prostře-
dí). ČR v roce 2020 splnila cíl, a to snížení emisí o 20 % oproti r. 2005, 
do r. 2030 navýšila nároky na snížení emisí oproti r. 2005 o 30 %. K sni-
žování množství emisí nepřispívá například ani kůrovcová kalamita, 
která je naopak jejich zdrojem.
 U nás doma ovšem máme našlápnuto správným směrem, alespoň 
podle slov primátora Prahy Zdeďka Hřibam který prohlásil hlavní měs-
to Česka za průkopníka energetické transformace a péče o životní pro-
středí. Poukazuje na zlepšení kvality ovzduší, snížení smogu ve městě, 
rozvoj zeleně, snížení produkce odpadu a jeho opětovné využití, udr-
žitelnou výrobu energie a snížení nebo úplnou nezávislost na dodávce 
elektrické energie do velkých měst. Mezi pražské projekty proto napří-
klad patří zpracování pražského biologického odpadu na  biometan. 
Jím by později mohla být poháněna veřejná doprava nebo nákladní 
popelářská auta. Zajímavý je také projekt umístění solárních panelů 
na střechy 37 pražských středních škol. 

text: Anna Pražáková, 
foto: novarepublika.cz

Klimatická konference OSN 
v Glasgow
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Jiřím Hájíčkem?
Jiří Hájíček patří mezi nejúspěšnější současné české spisovatele. Je držitelem dvou cen Magnesia Litera a jeho díla vyšla v několika 
světových jazycích. Velký úspěch sklízejí i divadelní a filmové adaptace některých jeho děl.

Co Vás ke  psaní přivedlo, a  kdy jste 
začal psát? Bylo to už během studia 
na gymnáziu, nebo až později?
Určitě to byly ,,gymplácké časy.“ Studo-
val jsem v Týně nad Vltavou, kde jsme 
měli úžasného profesora češtiny, který 
nám do  hodin nosil i  desky, takže při 
probírání například poezie, nám přinesl 
Vladimíra Mišíka, a i další zhudebněnou 
poezii. Takhle jsem se tedy dostal k po-
ezii, kterou jsem právě na gymplu začal 
psát a  poté už to na  sebe navazovalo. 
Seznámil jsem se s Mirkem Kováříkem, 
který měl svůj pořad Zelené peří, ten 
měl v  Praze, ale jezdíval i  sem do  Bu-
dějovic, to byla druhá polovina 80. let. 
Tady v Čéčově ulici vedl pořad Hledám 
tě v tomto městě. Tam chodili začínající 
literáti a básníci. U Mirka Kováříka, kte-
rý mimo jiné zpopularizoval Kainara, 
Hraběte a další básníky, které pak zhu-
debnil třeba právě Mišík, to chodilo tak, 
že začínající básníci mu nosili své texty, 
a on je poté recitoval.
Takže ke  psaní Vás motivoval hlavně 
pan Kovářík?
Ano, ale byla to i povinná četba, kterou 
jsme museli číst, protože náš profesor 
chtěl, abychom se o knížkách nejen uči-
li, ale abychom je i četli. Někteří autoři 
mě i bavili, takže celkově gympl byl ur-
čitě začátek. Poté ale i vysoká škola, kdy 
člověk má pořád čas na  věci, které ho 
baví, což pro mne bylo právě psaní.
Všechny Vaše knihy se odehrávají 
v Jižních Čechách, kde jste strávil vět-
šinu svého života. Jsou pro Vás Jižní 
Čechy takovou inspirací, že jiná místa 
ve  Vašich dílech nenajdeme, nebo je 
k tomu nějaký jiný důvod?
Jsou to právě ta témata, která jsem tady 
potkával, ať to byly vltavíny, celá ta 
agenda kolem nelegálního hledání vlta-
vínů, nebo jaderná elektrárna Temelín, 
příběh vesnic, v jedné z nich jsem byd-

lel jako malý kluk, která z poloviny byla 
zbourána, nebo Selský baroko, což je 
příběh mojí rodiny z otcovy strany. Tyto 
zážitky mě právě v Jižních Čechách po-
tkávaly. Ale teď v  mojí poslední knížce 
už je to trochu rozkročený mezi vesnicí 
a  městem, protože jsem z  vesnice, ale 
už léta žiju ve městě, ale na ten venkov 

se moc rád vracím, takže si to trošku ře-
ším v těch románech.
Tudíž ve Vašich knihách jsou jak Vaše 
osobní zážitky, tak zároveň čerpáte 
i  z  vyprávění starousedlíků a  Vašich 
známých?
Určitě je to vždycky takový mix. Myslím, 
že každý autor to má tak, že z části jsou 

to jeho osobní zážitky a  vzpomínky, 
z  části vyprávění, co člověk zachytne, 
a  z  části fabulace, takže část si člověk 
prostě vymyslí.
V  Jihočeském divadle byly uvedeny 
dvě hry a podle jedné z Vašich knih byl 
natočen film. Která forma zpracování 
je Vám bližší?
Pokud se jedná o  výsledek, tak se mi 
líbily víc ty divadelní adaptace, proto-
že byly opravdu velmi dobré, a od knih 
se moc neodchylovaly. Samozřejmě 
za ten film jsem byl taky rád, chtěl jsem 
mít zfilmovaný román, ale ten příběh 
se dost posunul někam jinam, protože 
jsem nepsal scénář, ani jsem se na tom 
nijak nepodílel. Ale každopádně ty di-
vadelní adaptace, dneska už jsou v pod-
statě tři, protože jedno pražské divadlo 
hraje Dešťovou hůl, jsou mi zatím bližší 
než ta jedna filmová.
Vnímáte jako větší úspěch obdržení 
ceny Magnesia Litera nebo to, že jsou 
Vaše knihy překládány do několika ci-
zích jazyků?
Asi si trochu víc vážím těch překladů, 
protože poslední dva romány mám 
přeložené do  němčiny a  německý na-
kladatel má zájem o  další moje knihy. 
Tudíž mám pocit, že tato témata nejsou 
omezená jen na český trh, ale že tomu 
rozumí i  lidé v  jiných zemích, což mi 
dělá radost.
Povoláním jste ale bankovní úředník. 
Je pro Vás psaní knih stále jen koníč-
kem, nebo se čím dál více dostává 
do popředí Vašeho zájmu?
V české kotlině se pořád diskutuje, jestli 
se český spisovatel může uživit psa-
ním, konkrétně psaním beletrie. Sám 
jich znám několik, kteří se tím uživí, ale 
ostatní k tomu mají ještě nějaké povolá-
ní. Mně to zatím pořád vychází takhle, 
jak to bude v budoucnu nevím, ale za-
tím si pořád na  živobytí vydělávám ji-

nou prací, a  ta literatura je spíš takový 
přilepšení.
Velmi oblíbená byla i  Vaše autorská 
čtení. Plánujete na ně v budoucnu, až 
to situace dovolí, opět navázat?
Autorská čtení patří do literárního pro-
vozu, a  jsou součástí i  různých literár-
ních festivalů. Ta čtení mám rád, je to 
setkávání se čtenáři. Je to zase taková 
trošku extrovertní poloha, oproti té 
introvertní, kdy sedíte doma a  píše-
te po  nocích ty knížky. Autorská čtení 
v naší republice teď myslím zažívají do-
cela boom a mám to celkem rád. 
Dovedete si představit i čtení na střed-
ních školách?
Občas na  nějakou střední školu nebo 
univerzitu jedu, ale spíš vždycky nabí-
zím těm, kdo mě osloví, udělat to na ne-
utrální půdě, třeba v  knihovně v  tom 
městě, aby tam přišli ti studenti, které 
to zajímá, a  aby to nebyla jen povin-
ná akce. Jedno čtení právě v  knihovně 
jsem měl mít v prosinci, ale knihovna ho 
bohužel už preventivně zrušila.
Na závěr je dobré asi zmínit, že na dru-
hou stranu tato doba lidem umožňuje 
více času trávit doma, a  tak předpo-
kládám, že se můžeme těšit na nějaké 
Vaše další dílo, nebo ne?
Momentálně píšu filmový scénář k jed-
nomu ze svých děl, takže úplně ne-
mám rozepsanou novou věc. Měla by 
to být minisérie pro Českou televizi, 
takže tolik zatím můžu prozradit. Jinak 
také píšu formou haiku, což je japon-
ská minimalistická poezie, a taky jsem 
zabrousil do  písňových textů, což je 
taková novinka. V  letošním roce jsem 
napsal pár písňových textů pro roc-
kového písničkáře Luboše Pospíšila, 
a  trošku v  tom chci do  budoucna po-
kračovat, protože mě to docela dost 
baví. 

text a foto: Bára Hrušková 

Dobrosrdečný, laskavý, odhodlaný, obě-
tavý a  vstřícný. Toto jsou jen některé 
z vlastností, kterými známí Josefa Prokeše 
popisují jeho osobu. Josef je knězem čes-
kobudějovické diecéze, skaut, youtuber 
a i spisovatel. V roce 2019 vyšla jeho první 
knížka Pán se stará. Během koronavirové 
krize, kdy byly zavřené kostely, se Prokeš 
spojil spolu s dalšími pěti kněžími a sepsa-
li knihu U ambonu, jejíž obsah se zakládá 
na  každodenním komentování evangelij-
ního čtení. A letos vydal své třetí dílo, knihu 
Novéna k svatému Josefovi. 
 V tomto článku bych se však chtěla vě-
novat jeho první knize, Pán se stará, která 
je z jeho děl tím nejznámějším. Už ani ne-
vím, jak se ke mně kniha Pán se stará do-
stala, ale pamatuji si, že po  jejím přečtení 
jsem byla nadšená. Jak řekl Vojta Blažek, 
spirituál Biskupského gymnázia a zároveň 
kněz českobudějovické diecéze: „Není to 
jenom knížka o životním stylu nebo něja-
ký příběh, ale dílo nabízí určitou hloubku 
a  zároveň velmi nízkoprahově podanou, 
že čtenář nemusí být nutně člověk kdoví-
jak vzdělaný v teologii a ve víře, aby tomu 
rozuměl, aby mu to něco dalo. Je to fakt 
prostě napsané pro každého.“ 
 V knížce se objevuje spousta krásných 
momentů, ale také těch, které odhalují 
bolest, či situace, které nešly zcela podle 
plánu, přesto je autorovo vyprávění plné 
naděje a  optimismu a  ve  všem vidí jisté 
světlo. V textu se vyjadřuje k velmi zajíma-
vým tématům, a  to od  Bohem nevyslyše-
ných modliteb přes lidské nedostatky až 
po otázku rozhodování se v těžkých situa-
cích. 
 Josef rovněž jednu dobu sloužil na po-
stu školního spirituála Biskupského gym-
názia v  Českých Budějovicích, o  tom se 
ve své knize také zmiňuje. I proto mi přišlo 
zajímavé zeptat se jak nynějších studentů, 

tak absolventů a učitelů na Bigy, jak vlastně 
jeho osobu vnímají. „Je to jedna z nejsilněj-
ších osobností, co jsem za svůj život potka-
la.“ To je jedna z vět, které padly mezi od-
pověďmi a utkvěla mi v paměti, aniž bych 
znala příběhy, které za těmito slovy stály. 
Další studentka odpověděla: „Já si fakt 
hrozně vážím toho, co pro lidi dělá, třeba 
i pro skauty. Je prostě hrozně hezký vidět, 
že se někdo snaží udělat si čas na  to, aby 
se věnoval mladým lidem a skautům. A ty 
programy od něj jsou… zkrátka wow.“ 
 A  nakonec přidávám citaci jedné 
z jeho pedagogických kolegyň v době pů-
sobení na  Bigy: „Při prvním setkání jsem 
byla trochu překvapená, protože byl dost 
odlišný od  kněží, které jsem do  té doby 
znala. Je to však člověk, který si dokáže 
svou energií, přístupem k  životu a  k  víře 
získat důvěru lidí. Jeho odvahu do  života 
velmi obdivuji.“
 Ze všech odpovědí bylo jasné, že Pro-
keš je obdivuhodná a  naprosto jedinečná 
osobnost, a  tak jsem se nemohla dočkat 
vlastního osobního setkání. Naštěstí si 
na mne v jinak velmi pestrém rozvrhu na-
šel čas, který věnoval vyprávění a zodpoví-
dání mých otázek.

Jak byste vysvětlit laikovi slovní spojení, 
jímž jste knihu pojmenoval, „Pán se sta-
rá“? 
To spojení pochází z  příběhu ze Starého 
zákona, když Abrahám prožije s  Bohem 
velkou zkoušku. A  po  prožití tady toho 
hodně těžkého období, kdy má překonat 
svoje sobectví, uzavřenost, strach, se na to 
vše zpětně kouká a vidí, že Bůh v tom byl 
celou dobu nějakým způsobem přítomný 
a že se o něj staral. A prohlásí: „Pán se stará.“ 
Takže to není tak, že bych si lehnul na gauč 
a řekl si, že je to v pohodě, protože Pán se 
stará. Ale je to zkušenost, že lidský život je 
šťastný, když ho otevřeme, když dokážeme 

na  sebe zapomenout a  vyjdeme směrem 
k někomu druhému.  
Komu byste její přečtení doporučil?
No, to je dobrá otázka. Snažil jsem se, aby 
byla co nejvíc srozumitelná pro všechny, 
i  když si teda uvědomuji, že to stále není 
ideální. Určitě používá jazyk křesťanský, ale 
pravdou je, že mám taky zpětnou vazbu 
i třeba od nekřesťanů, že jim ta kniha něco 
dala. Snažil jsem se, aby to bylo co nejvíc 
otevřené. Zároveň by to ale mohlo být da-
leko otevřenější. Celá práce je vlastně ko-
mentář k jednomu textu papeže Františka. 
Tím jsem byl samozřejmě hodně svázaný, 
to tě hodně staví do  toho, že prostě seš 
uprostřed křesťanské víry a  musíš trochu 
používat ten slovník, ale rozhodně jsem se 
snažil, aby po té knížce mohl sáhnout i tře-
ba člověk, který nechodí do kostela. 
Proč by se podle Vás měli mladí zajímat 
o křesťanství?  
Křesťanství je hodně strhující náboženství. 
Hodně zajímavé a  dynamické. Nenechává 
člověka v  klidu, dává mu odvahu žít hod-
ně pozoruhodným životem. Myslím si, že 
u  nás v  Čechách nebo vůbec v  Evropě je 
křesťanství hodně zaprášené, asi i  církev 
z něj dělá takový muzejní exponát, kde ho 
dáváme do  vitríny. Ostatní pak jenom tak 
chodí kolem a koukají na ty památky, ty ba-
bičky, ty studené kostely. Ale křesťanství je 
fakt něco horoucího, co proměnilo plane-
tu. A mnoho lidí pro to dokázalo obětovat 
úplně všechno. Pro mě je křesťanství straš-
ně kreativní náboženství, protože počítá 
s Bohem. Nejen s tím, že je přítomný, ale že 
je i ve mně, v podobě jakési tvořivé jiskry, 
která všemu dodává takové boží světlo. 
Nemáte obavu, že se víra postupně z živo-
ta lidí vytrácí?
Vůbec ne. Pro mě víra není něco nad nebo 
mimo, jakože se prostě najím, napiju, 
a když teda už nemám, co dělat, tak začnu 

věřit. Pro mě je víra otázkou lidství. Já si 
fakt jen myslím, že si církev teďka pouze 
nedokáže najít slovník světa a že svět hledá 
odpovědi ohledně duchovních věcí, ale ne 
u církve. A v momentě, kdy se to potká, tak 
jsem přesvědčený, že to zarezonuje. 
Je cílem církve, aby všichni lidé byli křes-
ťané a věřili v Boha?
Pokud by to tak bylo, tak se jí to zásadně 
nedaří. Tak je to teda fakt propadák. Ježíš, 
když se k  tomu dostává, říká, že hlavní cíl 
církve je, aby byla solí. No a soli není úplně 
moc, že ano? Počet není to důležité. Blbé 
je, když my ty lidi někdy odrazujeme, když 
jsme nevěrohodní, nebo když si lidi mys-
lí, že jsme podvodníci, kteří pořád chtějí 
jenom majetek. A  třeba to tak někdy je, 
protože samo by se to asi nevymyslelo, 
že jo? Každopádně bych řekl, že cíl církve 
je dávat naději světu. Ale ta naděje není 
z nás, z toho že my to tady skvěle umíme, 
ale z toho, že Bůh miluje svět až tak, že dal 
svého syna a ten pro nás zemřel. A to není 
zpráva nebo informace, ale je to životní 
styl. Žiji s tím, že vím, že mě někdo má rád, 

a že i když můj život je těžký, tak je tu ně-
jaká naděje. 
Blíží se Vánoce, těšíte se? Jak je vnímáte?
Ano, na  Vánoce se těším. Ježíš se narodil 
v Betlémě ve stáji. Děti se nerodí normálně 
ve stáji, a přesto se tam Ježíš narodil, pro-
tože nebylo nic jiného. Ona to vlastně byla 
docela krize, a  přesto se Ježíš narodil. To 
nám ukazuje, že Bůh nepotřebuje ideální 
podmínky na to, aby se stalo něco dobré-
ho, takže i když budou covidové restrikce, 
i  když je v  naší společnosti hodně rozdě-
lení, hodně bolesti, tak ta naděje tu stále 
je, skrz toho Boha, který přichází a  klepe 
na  srdce každého člověka, i  když se jeho 
život může podobat stáji nebo krizi. 
 Jak kniha, tak její autor mě velice mile 
překvapily, a pokud vás zajímají odpovědi 
na otázky týkající se duchovních záležitostí 
nebo byste si jenom rádi přečetli zase něco 
jiného než Harryho Pottera či povinnou 
četbu do školy, tak vám mohu knížku Pán 
se stará vřele doporučit. 

text: Elishka Kazem Tabrizi
foto: Martin Rozboud

Není to tak, že bych si lehnul na gauč a byl v pohodě, protože Pán se stará, říká Josef Prokeš ke své knize
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5 fází smutku naiVní kráVy
POPírání: ale prosimtě, nedělej drahoty :)
Je to jen zkouška mojí lásky k Tobě? 
Co všechno jsem pro Tebe schopná udělat?
Kolik bolesti unesu dlouhodobě? 
Kolik milostných básní najdou u těla,
 
až umřu na dehydrataci 
po vyplavení hektolitru slz?
Jestli zažádám o dotaci,
abys z té vysoké laťky slez‘?
 
Jak moc statečně budu bojovat?
Abych rozžala jeden lásko-watt? 
Než se jeden z nás naděje, 
budeš zpátky Ty i naděje.

smLOuVání: Vrať se, prosím… 
Ano, přiznávám,
vím, že nejsem dokonalá. 
Sdělte Blesk zprávám, 
že jsem kunda neskonalá… 
 
Já jsem kunda, Ty jsi kokot. 
Ha! Takhle by se měly tvořit páry.
Diskriminace není? Láry fáry,
zahrňme to ihned do kvót!

Ukázals mi, že život může mít kouzlo.
Ach jo, cítila jsem se s Tebou fakt moc hezky,
než všechno k nedorozumění sklouzlo.
Na nás kašle, přitom podporuje Zákon lásky!
 
Moc Tě prosím, neodcházej, nenech to tak. 
Takhle náš vztah dopadnout neměl.
Z našich srdcí se stal krvavej protlak.
Proč rozum (podrazák!) přežil a na citech nelpěl? 

Jsi můj sen, který jsem se neodvážila snít. 
Tobě už se někdy snad splnil? 
Doufáš, že přijde něco lepšího?
Kolik že jsi vypil těch tequil?

Podívej se sem,
tady dole jsem,
pokládám Ti k nohám sama sebe. 
Rozhodni se dřív, než zkapeme. 
Prosím. Nedělej, že mě nevidíš.  
Copak máš srdce z kamene?!

HnĚV: Jak chceš, budeme si hrát!!! 
Zahrával sis se mnou!! 
Mý srdce přejel jsi jak tank!! 
Uříznu ti koule!!! 
Pojď, kámo, zahrát si pétanque!!
 
DEPrEsE: Jsem nahraná – 
Házíš fialový třpytky na lidi, miluješ barvy. 
Můj svět jsi ale zanechal černočerný – 
 
Náš vlak má výluku 
a náhradní doprava nepojme všechny cestující.  
Zůstala jsem na druhé koleji. A ty jsi odjel –  
Kam spěcháš? Co ti uteče? 

 
Králíci z klobouku odhopkali. 
Kouzlo pominulo. 
Nepovedený kouzelnický výstup.  
Show už nemusí pokračovat. 
Při odchodu zhasněte. 
Šetříš energií. I tou elektrickou. 
 
Hrudní koš je vynesený.  
Zbyl jen černý pytel  
na mrtvolky vášně a lásky. 
Teď leží zapařené v igelitu – 
 
Mý srdce jsi vypustil z manéže. 
Místo do přírody odešlo za tebou. 
Kde jsi ty, je prej i jeho místo. 
Myslí si, že u tebe mu bude líp – 
 
Chtěla jsem darovat krev, 
místo toho jsem darovala srdce.
No jo, nevadí, tak příště.  
Vezmi si i moje plíce – – 
Na konci hrtanu zůstaly rty, 
které si tě přejí líbat. 
Navzdory opatřením. 
 
Odlouply se mi z hlavy uši,  
který chtějí poslouchat  
ty tvoje inteligentní kecy. 
Teď visí na tvých rtech. 

Odkutálely se mi oči,  
který se ti teď houpou na uších 
za nervy jako náušnice. 
A láskyplně zírají 
na ten tvuj blbej ksicht – – 
 
Migrovaly moje ruce a nohy, 
který chtějí být propletený 
s tvýma dvaceti prstama. 
Ale ty už mají pletky 
s ručními granáty. 
Hází je po těch migrantech, 
kteří si nepřejí nic než lásku – 
 
Jediný, co mi zůstalo, 
jsou nervy.  
Napnutý jako kšandy.
Brzy rupnou.
 
Zdanila bych prázdná srdce. 
To tvoje progresivně! 
Nebo agresivně?
Haha, prej sluníčkářka?!
Kašlu na tvou racionalitu, jako ty kašleš na moje emoce!
Kašlu na lásku. Kašlu na rýmy. Kašlu na život.
Sjedu se kapkama na kašel.
 
smíŘEní: Přijde? 
Marně čekám 
na smíření… 
Furt je mi jen 
na umření –
                                                                                         text: Kráva Naivní

SNíM

Je večer, jdu spát, mé myšlenky jsou v klidu.
Je ráno, já vstávám, probouzím se do neklidu.

Tu noc jsem se vznášela, ve světě známém nebe,
potkala jsem anděla, strážce svého sebe.

Ladný polibek na čelo jsi mi dal,
mou duši vlídně ukolébal.

Vzals mě na svá křídla, proletěl se mezi hvězdami,
vzbudil ve mně pocit, že jsem perla mezi múzami.

Pak tvá křídla zčernala a všechny hvězdy zhasly,
já temnotou padala, do pekla plné strasti.

Důvěra a láska, se v černé díře ztratily,
ve velkou hrůzu, strach a závist v jednom ráze změnily.

Je ráno, já vstávám, s myšlenkami na tebe.
Jsi ten anděl, co mě zradí, do pekla lásky zavede?

Jo March

MESIáŠSKý SyNDROM

Válka jsou dva páni,
spasitelé samozvaní shromažďují posádku,
v zelenavém kabátku, bojujíc o každou míli.
Poměřují svoje síly, bídě, zmaru dávaj vstříc,
stále chtějí víc a víc, nářku nastavují líc.
Ze země, té maličkaté,
nezbyde už vůbec nic!

Anonym
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Když se spousta z  nás poohlédne zpět 
do  minulosti, kdy jsme čekali u  okna, 
jestli nám na  parapet nepřilétne sova 
s podivným dopisem v zobáku, možná 
se shodneme na tom, že to kouzlo v nás 
přetrvává ještě dnes. Nyní ale už skoro 
všichni z nás ví, že tento sen je nesplni-
telný, ale utápění se v knížkách, filmech 
a  představách nás bude provázet dál 
a dál.
 Co by asi pro spoustu z nás zname-
nal fantasy svět, kdyby před čtyřiadva-
ceti lety nevznikla světoznámá kniha 
Harry Potter a  Kámen mudrců od  bri-
lantní spisovatelky Joanne Kathleen 
Rowlingové. První řada výtisků se do-
stala do  světa 26. června roku 1997, 
a  to pouze jen pět set kusů. Nyní jsou 
tyto výtisky mezi fanoušky velice vzác-
né a  zhruba tři sta z  nich se nachá-
zí v  knihovnách. Dokonce se i  jedna 
z  těchto knih dříve vydražila v  americ-
kém Texasu za  1,9 milionu korun. Celá 
série se skládá ze sedmi knih, které byly 
přeloženy do  osmdesáti jazyků po  ce-

lém světě a rozprodalo se více než pět 
set milionů výtisků, přičemž poslední 
čtyři díly se staly nejrychleji prodávají-
cími se knihami vůbec.
 Před dvaceti lety, 16. listopadu, se 
Harry Potter též poprvé objevil i ve fil-
movém zpracování. Film měl v  Česku 
premiéru 14. února roku 2002. Celkově 
si vydělal 16,4 miliardy korun a  stal se 
nejúspěšnějším dílem z  celé série. Pů-
vodně měl první díl režírovat Steven 
Spielberg, který chtěl film natočit jako 
animák, ale nakonec byl pro roli režiséra 
vybrán Chris Columbus. J. K. Rowlingo-
vá si od  začátku zakládala na  tom, že 
všichni herci musí být britského půvo-
du. Povedlo se jí to u všech, až na dva, 
a  to Richarda Harrise (Albus Brumbál) 
a  Zoë Wanamaker (profesorka Hoo-
chová). Pak ale přišla největší katastro-
fa, a  to vybrat nezapomenutelné trio 
Harryho, Rona a Hermionu.
 Největší oříšek vybrat samotného 
Harryho Pottera trvalo sedm měsíců. 
Nakonec ho našel producent David 

Heyman na  divadelním představení, 
kdy za ním seděl upovídaný, energický 
a tak nějak přesný Daniel Radcliffe. Když 
ho poprvé Rowlingová uviděla, tak jí 
připadalo, jako kdyby Harry Potter vy-
šel z knížky přímo před ní. Rupert Grint 
získal roli Rona Weasleyho po  zaslání 
videa, kde předváděl učitele herectví 
a u toho rapoval, proč by právě on měl 
roli dostat. A jako poslední Emma Wat-
son svoji roli získala, když štáb objížděl 
školy a  hledal Hermionu Grangerovou. 
Emma Watson se na  konkurz ani ne-
chystala jít, ale učitelka ji přemluvila, 
a tak už v devíti letech dostala roli Her-
miony.
 Na Nový rok se můžeme těšit na na-
vrácení našich hrdinů v retrospektivním 
speciálu pro HBO Max ,,Harry Potter 
20th Anniversary: Return to Hogwarts“.
 Tak co, vzbudila jsem ve Vás kouzel-
nou atmosféru plnou čar a kouzel?
 text: Magdaléna Budínová, 

foto: HBO

V  oklahomské rezervaci se snaží čtyři 
teenageři krádežemi sehnat dostatek 
peněz na svou vysněnou cestu do Kali-
fornie, kde chtějí začít nový život, a utéct 
tak před skličující všedností venkovské-
ho domova. Jejich motivaci posilují i sil-
né vzpomínky na Daniela – člena party, 
který před rokem spáchal sebevraždu 
a  jehož největším snem byla právě Ka-
lifornie. Do cesty se jim však staví nově 
příchozí gang, který chce uzurpovat slá-
vu a  vliv v  rezervaci pro sebe, ale také 
různorodé osobní problémy mladých 
lidí.

 Že se nejedná o prvoplánový a ste-
reotypní počin, kterými nás často krmí 
streamovací platformy, vás přesvědčí 
již první epizoda osmidílného seriálu 
Reservation Dogs z dílny FX Networks, 
na němž se mimo jiné podílel i režisér, 
scénárista a herec Taika Waititi. Za svůj 
vznik však seriál vděčí především Ster-
linu Harjoovi – filmovému tvůrci a pří-
slušníkovi kmene Seminolů, kterému 
se podařilo přenést skutečné příběhy 
indiánských komunit na  televizní ob-
razovky. A tady se dostáváme k hlavní-
mu uniku celého projektu – až na pár 

výjimek se na  tvorbě seriálu Reserva-
tion Dogs podíleli výhradně potomci 
domorodých Američanů a  podařilo 
se jim vytvořit reálný obraz způsobu 
života indiánů v  rezervacích v  dnešní 
Americe.
 Mezi českými diváky se seriál zatím 
nedostal do  širšího povědomí, ovšem 
spousta amerických médií o něm mluví 
jako o naprosto přelomovém a přísluš-
níci indiánských kmenů a komunit jsou 
z něj naprosto nadšení, jelikož je seriál 
natolik autentickým obrazem jejich 
vlastních životů, že ve spoustě scénách 

vidí sami sebe. Zároveň se představitelé 
hlavních rolí Devery Jacobs, D‘Pharaoh 
Woon-A-Tai, Lane Factor a Paulina Alexis 
shodují, že kdyby měli možnost v době 
svého dospívání vidět podobný seriál 
jako Reservation Dogs, dodalo by jim to 
rozhodně více sebevědomí v tom, kým 
jsou, a byli by o to více hrdí na svůj pů-
vod.
 Za  sebe vám mohu zhlédnutí Re-
servation Dogs jedině doporučit! 
Přestože mi některé odkazy a  narážky 
jakožto „nezasvěcenci“ unikly, tak jsem 
se při každé epizodě dobře bavila. Na-

víc mi seriál rozšířil obzory, donutil mě 
se více zajímat o  americké domorodé 
komunity a  jejich problémy a  pomohl 
mi si vytvořit ucelenější obraz o  po-
tomcích prvních obyvatel amerického 
kontinentu.
 “It’s not up to Hollywood to change 
Native representation in the media. They 
have failed at it for decades. It’s up to us – 
Artists, Filmmakers, Storytellers and Acti-
vists. That power is ours alone.” – Sterlin 
Harjo
 text: Patricie Horová, 

foto: Native News Online

A  je to tady! Vánoční čas nepřináší jen 
přecpaná nákupní centra, pečení cuk-
roví a nutný předvánoční úklid, ale také 
novou vlnu vánočních filmů. Každý rok 
vydává Netflix vánoční filmy a  seriály 
s nadějí, že se jeden z nich stane klasi-
kou. Tenhle rok zahájil Netflix vánoční 
sezónu romantickou komedií Milostná 
past (v originálu Love Hard).
 Hlavní roli Natalie ztvárnila Nina 
Dobrev, hvězda seriálu Upíří deníky. 
Dva nápadníky si zahráli Jimmy O. 
Jang a Darren Barrnet, známý ze seriá-
lu Tenkrát poprvé (Never Have I  Ever). 
Hlavní hrdinka Natalie má představo-
vat moderní verzi Carrie Bradshawové. 
Neúspěšně se snaží najít svou druhou 
polovičku přes seznamovací aplikace, 
na  čemž si vybuduje vlastní kariéru. 
O všech příšerných schůzkách totiž píše 
články do novin. 
 Při svém pátrání po muži snů narazí 
na  usměvavého Joshe, který se Natalii 
zdá na první pohled perfektní. Po dlou-

hých společných hovorech se Josh zmí-
ní, že by si přál být s Natalií na Vánoce. Ta 
tedy cestuje přes celou zemi do malého 
městečka Lake Placid, aby svého přítele 
překvapila. Na místě se ale dozvídá, že 
Josh není tím, za koho se na  internetu 
vydával. Na seznamce měl totiž přidané 
fotky svého bývalého kamaráda Taga, 
který ve městě také bydlí. Ve skutečnos-
ti vypadá Josh úplně jinak. I přesto, že je 
Natalie zprvu překvapená a rozzlobená, 
uzavře s Joshem domluvu. Pokud jí Josh 
pomůže získat Taga, na oplátku zůstane 
u  Joshovy rodiny přes Vánoce a  bude 
s ním předstírat vztah. Jenže věci zajdou 
až moc daleko…
 Děj je víceméně předvídatelný, ale 
to už k  tomuto druhu filmu asi patří. 
Některé scény jsou trochu kýčovité, asi 
jako vánoční svetr s bambulemi. Na to, 
že má film obsahovat romantiku, se 
na  obrazovce neděje absolutně nic. 
Mezi hlavní dvojicí to nejiskří ani trochu, 
a tak se mi moc nechce věřit šťastnému 

konci.
 Jsme v  roce 2021 a  na  to obyčejná 
rom-com už nestačí. Film má pouka-
zovat na  určitý sociální problém. Při 
hledání zápletek si bere příklad z aktu-
álních témat jako seznamování online. 
Po odhalení své pravé identity Josh vy-
světluje důvod svého malého podvodu. 
Podle něj jsou muži nesplňující běžné 
standardy krásy, jako on sám, na  se-
znamkách často přehlíženi. Raději se 
prý vydávají za někoho jiného, protože 
nepřijdou sami sobě dostatečně atrak-
tivní.
 Film ničím nepřekvapí, ale ani nena-
štve, a proto se podle mě jedná o doce-
la milou komedii. Pro ty, co milují roz-
tomilé, lehce trapné scénky a dojemné 
proslovy o  lásce, je ideální. Milovník 
akčních žánrů by při sledování Milostné 
pasti asi umřel nudou, ale jako roman-
tická komedie splnila svůj účel.
 text: Linda Janoutová, 

foto: netflix.com

Zpátky do světa kouzel a fantazie

reservaTioN dogs – tak trochu jiný vhled do americké kultury

MILOSTNá PAST – Další romantická slátanina?
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Tukan, Pí, Pangumpán, Ing.  Puding 
nebo Dr.  Filipitch. To jsou přezdívky 
českých tvůrců slam poetry, umělec-
kého směru propojujícího recitaci 
s divadlem. Historicky se uvádí vznik 
slam poetry do 80. let minulého sto-
letí. Jedním z vůbec prvních tvůrců se 
stal básník a dělník Marc Kelly Smith 
s  původním úmyslem začít poezii 
dělat jinak a  jít proti proudu. Jedná 
se o  vystoupení s  poetickým textem 
oživené zajímavým stylem přednesu, 
gesty nebo pohybem. Hlavním cílem 
je pobavit diváka. Není se čemu divit, 
že si v  posledních letech slam poet-
ry získává čím dál více diváků a  jeho 
oblíbenost stoupá. Tématem může 
být cokoli, často se objevují i  aktuál-
ní témata. Podmínkou je však před-
nes vždy vlastně napsaného textu.  
 Každým rokem se pořádají desít-
ky akcí, kde se mezi sebou utkávají 
tvůrci slam poetry a  soutěží o  nej-
lepší přednes. V posledním roce ne-
bylo vždy možné pořádat veřejné 
akce a  výjimkou nebyly ani akce či 
soutěže ve  spojení se slam poetry. 
Vystoupení proto byla přesunuta 
do  online prostředí, které ale slam 
poetry moc nesvědčí. Velmi důle-
žitou roli totiž hraje kontakt mezi 
přednášejícím a  divákem, ten ale 
přes obrazovku není možný. Zato se 
ale slam poetry začalo v hojném po-
čtu objevovat v  knížkách. Za  zmín-
ku stojí sbírky slamů známého 
tvůrce Anatola Svahilce: Emu mele 
maso, Přece se to nevyhodí a Moto-
rové sáně nebo kniha pod názvem 
Falknov Calling od  Filipa Koryty. 
 Jak probíhají soutěže, jak se stát 
slamerem a další zajímavé informace 
se dozvíte v  následujícím rozhovoru 
s významnou tváří české slam poetry, 
moderátorem, ale i  pedagogem Fili-
pem Korytou.
Kdybyste měl čtenáři přiblížit, co to 
slam poetry je, jak byste tuto disci-
plínu popsal?
Poprosil bych čtenáře, aby kašlal 
na cizí definice a popisy, aby obětoval 
jeden večer a přišel se na slam poetry 
podívat, aby si utvořil vlastní definici 
či popis. Jelikož všechny ty definice 
a vysvětlení od performativní poezie 
přes kombinaci poezie a  divadla až 
po  rýmovaný stand-up jsou zkrátka 
stupidní, nepřesné, nedostatečné…
Co nebo kdo Vás ke slam poetry při-
vedl?
Těch cest bylo několik, a  tak dlouho 
jsem po  nich kráčel, až mě konver-
gentně ke  slamu přivedly. Na  gym-
náziu jsme měli kapelu, já byl její 
frontman a hodně lidí mi říkalo, že je 
mnohem víc než naše hudba baví to, 
jak mluvím mezi písněmi, a  že bych 

prý měl zkusit slam poetry. Kdysi se 
mi také líbila jedna slečna, která vel-
mi často slam poetry skloňovala, a tak 
mě napadlo, že by slam poetry mohla 
být cesta, jak si získat její sympatie. 
Na  slam poetry mě baví i  neustálé 
hledání dalších a dalších způsobů pro 
sebevyjádření.
Jak vznikla Vaše přezdívka Dr.  Fili-
pitch?
Vznikla v  jednom ochotnickém diva-
dle v Plzni, a to spojením dvou feno-
ménů. Hrál jsem postavu doktora (od-
tud Doktor) a  svým kolegyním jsem 
se svěřil, že mi jedna moje bývalá 
tchyně přezdívala Filipiči – odtud Fili-
pitch, ovšem aby to neznělo tak vagi-
nálně, přidali jsme anglickou příponu. 
V  osudí bylo ještě několik možností, 
například Velice Skromný Narcis, ale 
Filipitch to nakonec vyhrál, a to i pro-
to, že jsem si říkal, že své občanské 
jméno jsem si taky nezvolil, bylo mi 
přiděleno, pročež jsem zachoval mo-
dus operandi. 
Jak se člověk může stát tvůrcem 
slam poetry? Je něco, co byste pora-
dil začínajícím tvůrcům?
Pokud se budeme bavit čistě organi-
začně či produkčně, je to velmi jedno-
duché – stačí mít dva texty, se kterými 
chcete vystoupit, a ozvat se nějakému 
organizátorovi, případně se přihlaste 
coby slamový improvizátor. Radit ni-
komu nechci, ale klidně spolu může-
me jít na kafe a dortík a tam všechno 
probrat!
S jakou přípravou jdete na pódium? 
Vymýšlíte si téma spatra nebo vystu-
pujete vždy s připraveným textem? 
Vystupuji vždy s  připraveným tex-
tem, jelikož slamová improvizace 
mi povětšinou přijde prvoplánová 
a  vetchá, a  přípravě věnuji povět-
šinou dost času, neboť nechci sám 
sebe překvapit výpadkem paměti či 
jinou chybou.
Dá se skutečně mluvit o  všem, nebo 
jsou i témata, která jsou „za hranou“?
Arbitrem každé akce jsou diváci. To 
oni rozhodují, co se jim líbí a  co ni-
koli. A pokud snesou i text o nekrofil-
ním knězi, který chce přivést na svět 
Antikrista, co by měl hitlerovský 
knírek, a  třeba se jim to bude i  líbit, 
nelze to nerespektovat. Jestli to ale 
bude respektovat organizátor, to už 
je druhá věc. V  základu ale platí, že 
tabu ve slam poetry neexistuje.
Jak probíhají soutěže a  jakým způ-
sobem se soutěžící hodnotí?
Performer vystoupí dvakrát během 
večera, a to výhradně s vlastními tex-
ty, bez kostýmů a  bez rekvizit. Jeho 
výstupy hodnotí náhodně vybraní 
porotci z řad diváků, a to pomocí bo-
dovacích karet na škále nula až deset. 

Co považujete za  svůj dosavadně 
největší úspěch?
Že slamuju intenzivně už přes pět 
let a  pořád mě to baví. Já jsem totiž 
zoufale nestálý a  netrpělivý člověk. 
Skutečnost, že jsem se jednou stal 
mistrem a jednou vicemistrem, je sice 
příjemná, ale motivace pro setrvání 
v žánru by to byla chabá.
Máte nějaký vzor nebo je Vám někdo 
inspirací v tomto oboru?
Mám haldu oblíbených slamerů, které 
možno označit za inspirující, ale vzo-
rem jako takovým mi nikdo není. Na-
padají mě lidé jako Siegfried, Tukan, 
Pí, Pangumpán, Ing.  Puding, Klára, 
Pan Václav…
V  poslední době jsme mohli zazna-
menat Vámi pořádané workshopy 
na  školách, jak probíhají a  co je je-
jich cílem?
Jak probíhají, to si nechám pro sebe, 
abych v  případných zájemcích vzbu-
dil ještě větší zvědavost. Jejich cílem 
je rozšířit řady aktivních slamerů, ne-
boť slamerů není nikdy dost, případ-
ně odblokovat se a  svobodně tvořit, 
a  to klidně bez záměru vystupovat, 
ačkoli jde o  psychosociálně hodnot-
nou zkušenost, kterou každému vřele 
doporučuju.
Nedávno jste pokřtil knížku pod 
názvem Nejlepší česká slam poe-
try 2020, jak tato kniha vznikala 
a od kterých umělců si zde můžeme 
přečíst jejich texty?
Jde o  sborník nejlepších slamových 
textů za  rok 2020 a  já jsem pouze 
jejím editorem (proto mé jméno 
na  přebalu), byť jsem do  ní jedním 
textem přispěl. Nápad vzešel z hlavy 
Kláry Max Hauserové, které tímto dě-
kujeme, a  prostředky na  knihu jsme 
získali crowdfundingovou kampaní 
na HitHitu, tudíž moc děkujeme všem 
přispěvatelům. Textů lze v knize najít 
dvacet, (jak symbolické!) a můžete se 
těšit jak na  stálice žánru, třeba Ana-
tola Svahilce či Tukana, tak na  méně 
známé performer(k)y, třeba Jeníka či 
Krákor.
Na které akce ve spojení se slam po-
etry se můžeme těšit v příštím roce?
V  první řadě  na  všechny, které tam 
přesouváme z  roku 2021. (smích) 
Já osobně zároveň strašně doufám, 
že se nám s Tukanem podaří dát ko-
nečně dohromady knížku našich 
společných slamových textů. Jsme 
totiž trojnásobní mistři ČR v duo sla-
mu, a tak bychom tuhle naši životní/
uměleckou etapu rádi nějak zvěčnili. 
No a k vydání knihy by se samozřejmě 
vázalo nějaké masivní celorepubliko-
vé turné!
 text: Veronika Podlahová, 

foto: filipkoryta.cz

Trpíte-li chorobnou posedlostí dobro-
družstvím a  poznáváním všech mož-
ných bláznivin tak jako já, dokonale 
pochopíte, když vám řeknu, že bych 
nikdy nevěřila tomu, jak moc inspirativ-
ní může být pár nadšených cestovatelů 
a  jeden den strávený v  přednáškových 
aulách.
 O  víkendu 13.–14. listopadu se už 
po  několikáté v  prostorách Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy konal cesto-
vatelsko-outdoorový festival Obzory. 
Víkend plný přednášek, workshopů a fil-
mů, jejichž hlavními tématy byly treky, 
cestování, běh, zimní sporty, vodáctví 
a  horolezectví, přilákal spousty nad-
šených zbloudilců, zkušených i  nezku-
šených; a  já vás o své dojmy rozhodně 
nemůžu ochudit.
 Přednášek jsem během soboty stih-
la víc, než by se do tohoto čísla mohlo 
vejít. Den zahájila prezentace 3D foto-
grafií z  odlehlé oblasti Nepálu, násle-
dována vyprávěním o putování jordán-
skou pouští i českou divočinou.
 O  španělských Caminos vyprávěla 
Lůca Kutrová, mladá slečna cestující 
se svým psem Marvelem, známá spí-
še pod jménem Holka s  bucket listem, 
pod nímž na  sociálních sítích sdílí své 

zážitky z  cest. Po  přednášce jsem se jí 
zeptala, jak se dokázala odhodlat k ces-
tování na  vlastní pěst a  čím má člověk 
vůbec začít. „Nejlepší je pustit se nej-
dřív do  malých věcí, plnit si malé sny 
a  po  krůčkách se pomalu vydat za  ně-
čím velkým.“ poradila mi. Vyprávěla mi 
o tom, jak se jí cestováním změnil život, 
začala si užívat maličkostí, díky kterým 
teď vidí svět z úplně jiného úhlu pohle-
du.
 Odpoledne jsme s  ostatními ná-
vštěvníky ochutnali typické španělské 
jídlo paella a  indický čaj masala. Po-
kračovali jsme kurzem přežití v  příro-
dě, přednáškou o  cestování na  lodi 
po pobřeží Norska a den pak zakončila 
přednáška s  nádhernými fotografiemi 
přírodovědce Jana Jurečky, které nás 
provedly po Islandu.
 Na nedělní program jsem se už do-
stavit nemohla. Celý sobotní den však 
byl velkým zážitkem, inspirací a  znám-
kou toho, že procestovat svět může 
opravdu každý, včetně nás, studentů 
bez jakékoliv zkušenosti. Doufejme, že 
nás pandemie znovu neuzavře za naši-
mi hranicemi a že k cestování budeme 
mít brzy příležitost.
 text a foto: Anna Peclová

Chtěl jsem získat 
sympatie jedné 
slečny, a tak 
jsem začal se 
slam poetry,
říká Filip Koryta 
alias 
Dr. Filipitch

„Buďte upřímní, říkejte věci na  rovinu 
a bude se vám žít líp.“ Jasně, jednodušší to 
být už nemůže. Co s tím, když nám to ale 
prostě nejde?
 Už od  malička jsme vychováváni 
(nebo aspoň já byla) k  tomu, aby z  nás 
vyrostl bezproblémový člověk. Že je lep-
ší jen klidně sedět než vstát a  ozvat se. 
Konfliktům se vyhýbat, emoce potlačo-
vat, a hlavně nevyčnívat z davu.  A proto 
mám pocit, že na  upřímnost nejsme zas 
tak zvyklí. Dělá nám potíže upřímnými být 
a zároveň se s upřímností od druhých vy-
rovnat. 
 Upřímnost může někdy vyznít jako dr-
zost, a možná proto se jí bojíme. Naopak 
někdo za  ní drzost (i  urážky) schovává. 
Schválně kolikrát jste už slyšeli „Já jsem 
upřímnej člověk, to ty akorát neuneseš 
pravdu.“? 
  Ale v  rámci udržování (dobrých) me-
zilidských vztahů se může neupřímnost, 
ideálně v  kombinaci se slušností, vypla-
tit. Spisovatel Ambrose Bierce slušnost 
dokonce definoval jako „nejúctyhodnější 
pokrytectví“. 
 Právě s tímhle často bojuji i já. V urči-
tých situacích je pro mě opravdu náročné 
být stoprocentně upřímná. Mám strach 
z odmítnutí a zároveň nemám ráda pocit, 
že bych svou upřímností mohla někomu 
ublížit. Ve finále ale ubližuji jen sama sobě. 
Taky si občas říkám, jaké by to bylo, kdy-
by… Kdybych třeba místo „jo, kašleme 
na to“ řekla „ne, záleží mi na tobě, pojďme 
si to vyjasnit a třeba i napravit“.  A možná 

že právě tohle „co by, kdyby“ je nejhorší. 
Zbytečně se pak trápím, přemýšlím nad 
tím, co jsem mohla říct a neřekla. A právě 
upřímnost by dost možná byla bývala nej-
lepší možnost. 
 Psycholog Sebastian James říká: 
„Všichni nějakým způsobem komuniku-
jeme, tak jen můžeme začít komunikovat 
jinak, přirozeněji, jednodušeji, bez neu-
stálé cenzury a  předstírání.“ Podle něj je 
také úplně přirozené, že se jednou za čas 
vzájemně zraníme, zvlášť když jde o blízké 
vztahy. Děje se to,  jen o tom pořád nedo-
kážeme upřímně a nahlas mluvit. 
 Upřímnost k  druhým je jedna věc, 
ale v  první řadě buďme upřímní k  sobě 
samým. Když si nedokážeme přiznat 
vlastní chyby, jak je pak můžeme vytýkat 
ostatním? Pokud  budeme upřímní sami 
k  sobě, k  druhým to půjde o  dost snáz.  
 Závěrem bych chtěla připomenout, že 
je důležité být upřímný i v nekritickém slo-
va smyslu.  Je vám s někým hezky? Dobře 
jste si s někým popívadli? Šup! Utíkejte mu 
to říct! Hezky narovinu a od srdce. 
 A  schválně jak se potom budete cí-
tit. Dost možná přijde zklamaní z  reakce, 
nebo naopak příjemné překvapení. To zů-
stává otázkou, dokud to neuděláte. V kaž-
dém případě to bude lepší než nejistota. 
Možná posunete komunikaci nebo pro-
hloubíte vztahy, ale především se posune-
te dál. 
 Tak buďme upřímní, vždyť upřímnost 
je vzácná, osvobozující a někdy i sbližující.     

text: Natálie Malcová 

Čas  Na  uPřímNosT

Festival Obzory aneb jak mi chybí cestování
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zaPoJ se!   

Náš tým je po celý rok otevřen všem pisálkům, 
básníkům, kreativcům, 

jednoduše každému, kdo se nebojí odpoutat své básnické střevo ze řetězu!
Že jsi nic podobného nikdy nezkusil? Jsi začátečník? To byl kdysi každý z nás. Proto dobře víme, 

že začátky jsou nejtěžší a s radostí tě jimi provedeme. Stačí nám jen napsat na náš FB 
nebo email redakce@vednemesicnik.cz.

A nebo nejlépe přijď na jednu z našich schůzek, 
o kterých se včas dozvíš na našem facebooku.

Vedneměsíčník vychází za podpory:

Vánoce plus cukroví rovná se jedna 
velká láska. Tyto dvě věci k sobě neod-
myslitelně patří už stovky let, ale každý 
si pod pojmem cukroví představí něco 
jiného. Někdo cítí vůni skořice a kakaa, 
druhý zase vanilku a  kokos. Cukroví 
a vánoční pečivo je také často předmě-
tem každoročních stresů. Téměř každý 
hostitel chce mít nejvíce krásně nazdo-
bených a nejlépe chutnajících druhů. 
 Sepsala jsem tedy jeden z mých ob-
líbených receptů, který nezabere moc 
času, ale stojí za to.
 Budeme potřebovat: 1 plechovku 
kokosového mléka, 2 polévkové lžíce 
třtinového cukru, 200 g strouhaného 
kokosu a loupané mandle.
 Nejprve dáme kokosové mléko 
do hrnce a na mírném stupni necháme 

převařit asi 30–45 min. Občas mléko 
promícháme, aby se nepřipálilo. Mezi-
tím si do  mixéru dáme 150 g strouha-
ného kokosu a rozmixujeme na jemnou 
moučku. Když je kokosové mléko dost 
husté, přidáme cukr, který se po  pár 
minutách rozpustí, v  té chvíli můžeme 
směs stáhnout z  plotny. Ještě teplou ji 
smícháme s kokosovou moučkou a ne-
cháme pár minut odležet v ledničce. 
 Ze ztuhlé kokosové hmoty tvaru-
jeme kuličky, do  kterých schováme 
loupanou mandli. A  opět necháme 
odpočinout v ledničce. Chutné a hezky 
vypadající cukroví je na světě. Ať se Vám 
pečení daří a vaše Vánoce prožijete bez 
stresu a starostí.  
 text: Magda Ryjáčková

Vůně Vánoc
Padal sníh. Na náměstí byly nahuštěné 
dřevěné domky, jeden vedle druhého. 
Ledový vzduch byl provoněný horkým 
punčem a skořicí z čerstvých trdelníků. 
Kašna byla obklopena velkým kluziš-
těm, na kterém lidé svištěli pořád doko-
la. Světla z  velkého vánočního stromu 
vrhala stíny na  tvářičky malých dětí, 
které stály v němém úžasu. Vzduch byl 
prodchnut tichou radostí a očekáváním 
z  nadcházejících Vánoc. Celé náměstí 
zářilo světly a vánoční hudbou. Městem 
se neslo veselí malých i  velkých. Dře-
věná vesnička skýtala mnoho pokladů 

jako pletené ponožky, medové svíčky 
či ozdoby na vánoční stromeček. Lidé si 
užívali, bavili se, družili… 
 Smutnou zprávou je, že tato idylka 
trvala pouze týden. Poté se oznámilo 
mimořádné opatření a  trhy byly zavře-
ny ještě před 1. prosincem s  úderem 
šesté hodiny. Tato zpráva byla ránou pro 
všechny občany a především pro proda-
vače samotné. Investovali spoustu úsilí, 
času a  hlavně finančních prostředků 
do  svého malého podnikání. Někteří 
utratili veškeré své úspory či si na  ná-
kup nového zboží vzali půjčku. Produk-

ty mají doma a nemají je kde prodat. 
 Paradoxem je, že lidé mohou jít 
do  přeplněných nákupních center ku-
povat vánoční dárky, mohou si dát jídlo 
v uzavřených prostorách, ale nemohou 
se napít punče, či si zabruslit venku 
na  čerstvém vzduchu? Nyní bedlivě 
čekáme na rozhodnutí nové vlády, zda 
vánoční trhy obnoví, či je nechá zavře-
né a již podruhé se neuskuteční. Držme 
si palce navzájem a  hlavně vánočním 
prodejcům, kteří to odnesli z nás všech 
nejvíce…    
 text a foto: Veronika Matlová

Dům kultury Metropol v  Českých 
Budějovicích je pro zdejší občany 
jeden z  nejznámějších souborů bu-
dov, který pronajímá prostory vhod-
né pro pořádání kulturních akcí, 
konferencí, sympozií, maturitních 
plesů či divadelních her. Letošní 
novinkou se stalo rozšíření tohoto 

velikého komplexu o další místnost 
– Komorní sál.
 Tento nový sál byl vytvořen 
z  kulečníkové herny v  prvním pat-
ře díky rekonstrukci, která probíha-
la od  června 2020 do  dubna 2021. 
Je vhodný pro celoroční pořádání 
oslav nebo společenských akcí. 

Mimo jiné může sehrát důležitou 
roli v  rámci maturitních plesů, kdy 
dokáže sloužit jako „rozšiřující pro-
stor“, a  je tedy případnou alternati-
vou, jak navýšit kapacitu počtu osob 
s ohledem na znění aktuálních pro-
tiepidemických opatření. 
text: Kristýna Hušková,foto: metropolcb.cz

Vánoční trhy zrušeny, zimní vesnička posmutněla

aktualita z metropolu – nový sál


