
Editorial
Vážené čtenářky a čtenáři,

Jsme tu zas. Ne, ani pandemie,
ani distanční výuka a ani zavřené
hospůdky pořád ještě redakci Fle-
še od její oddanosti přinést vám
pravidelnou dávku kvalitního po -
čtení neodradily. i když se to může
zdát poněkud rychlé, pomalu ale
jistě se všechno řítí ke konci. teď
však nemluvím o konci světa, ný-
brž o konci semestru. Měsíce pro-
krastinace, které karanténa vytrh -
la z kalendáře bez našeho povšim-
nutí se sečetly a my se beznadějně
snažíme doběhnout všechno to, co
jsme chtěli udělat „zítra“. to sa-
mozřejmě neplatí pro ty, co ještě
vědí, jaký je dnes den.

tak se pojďme podívat na to, co
jsme si pro vás v tomto čísle při-
pravili. Samozřejmě nemůže chy-
bět aktuální zpravodajství. Neza-
pomněli jsme také na komentáře
a recenze. Sportovní fanoušci si
mohou také vydechnout, na čtvrté
straně je čeká něco i pro ně.

Vážené čtenářky a čtenáři, přeji
vám nejen příjemné čtení, ale také
trpělivost do dalších dní. Spolu s re-
dakcí chystáme ještě jedno číslo.

KAtARíNA KoVARoVičoVá
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Pod rouškou Koněva aneb hrozba
„antikomunistům poslední hodiny“

Neměl roušku, řekl starosta Prahy šest Ondřej Kolář. Foto archiv

Je máj: milujte se a množte se a celá země rozkvete

„Je komické, jestliže se 30 let po re-
voluci najednou vzbudí antikomu-
nisté poslední hodiny,“ tvrdil před
několika týdny prezident Zeman
v reakci na sundání sochy sovětské-
ho vojevůdce Koněva. Názory na tu-
to akci i samotného maršála se růz-
ní, jedná se ostatně o člověka, který
má kromě osvobození Prahy v roce
1945 na kontě například krvavé
potlačení maďarského povstání
v roce 1956.

Napětí mezi českem a Ruskem se
kvůli tomu každopádně přiostřilo
a konflikt vyvrcholil tím, že ruští vyše-
třovatelé zahájili trestní stíhání čes -
kých politiků v čele se starostou Prahy
6 ondřejem Kolářem. Podle ruského
ministra obrany Sergeje šojgu totiž
porušil ruský zákon o poškozování
válečných hrobů a památníků. tako-
vý zákon ovšem Putin podepsal až
čtyři dny po samotném přesunu so-
chy. Není tedy jasné, jestli a jak se dá
zpětně aplikovat. Pokud se ale Rusko
obrátí na interpol, je možné, že si jeho
prostřednictvím vyžádá zatčení sta-
rosty kdekoli na světě.

Situace vyeskalovala natolik, že
několik českých politiků potřebuje
policejní ochranu. Konkrétně se to
týká právě Koláře, pražského primá-
tora Zdeňka Hřiba, ale i starosty Ře-
poryjí Pavla Novotného. Všichni se
totiž vymezovali proti ruskému poli-
tickému režimu či maršálu Koněvovi.
existuje dokonce důvodné podezře-
ní, že k nám z Ruska přicestoval pra-
covník ruských tajných služeb, který
může být pro tyto politiky hrozbou.
to Kreml samozřejmě odmítá. Kolá-
ře, jenž kvůli odstranění sochy ob-
držel i několik výhružek fyzickou li-
kvidací, nyní policie ukrývá na ne-
známém místě v absolutní izolaci. Sa-
motní politici situaci příliš nekomen-
tují a ani média nedávají událostem
nijak výrazný prostor. Není proto
snadné  získat přehled o vážnosti si-
tuace.

Rusko se každopádně velkých činů
či slov rehabilitace nacismu. Je více
než zjevné, že se za konfliktem skrývá

Nachází se vůdce Korejské lidově de-
mokratické republiky ve vážném
zdra votním stavu, nebo je dokonce po
smrti? Média po celém světě v posled-
ních dnech přemítala nad důvodem
dlouhé nepřítomnosti Kim čong-una.
Korejské úřady na tyto spekulace za-
reagovaly a zveřejnily fotografie, na
nichž nejvyšší představitel Severní
Koreje slavnostně otevírá továrnu na
hnojiva přestřižením červené pásky.
Významné světové agentury však zdů-
razňují, že přítomnost Kima na páteč-
ním slavnostním otevření zatím není
možné ověřit z nezávislých zdrojů.

Na svou nepřítomnost na veřejnosti
výrazně upozornil sám vůdce, když se
nezúčastnil pravidelných oslav naro-
zenin zakladatele KldR a jeho dědeč-
ka Kim ir-sena. Zároveň je potřeba
podotknout, že to není poprvé, co se
současná hlava Severní Koreje delší

dobu neobjevila. V roce 2014 Kim ve-
řejně nevystoupil dokonce 40 dnů.

Se zprávami o údajném špatném
stavu vůdce přišli podle britského de-
níku The Guardian dva vysoce posta-
vení přeběhlíci Thae Yong-ho a Ji
 Seong-ho. Po zveřejnění fotografií se
oba, jak bývalý severokorejský velvys-
lanec ve Velké Británii, tak i Ji Seong-
ho, člen jihokorejské opozice, za svoje
výroky omluvili.

S rostoucím počtem náznaků, že
vůdce opravdu není v dobrém stavu,
se začalo mluvit o lidech, kteří by jej
případně mohli ve funkci nahradit. Ja-
ko nejpravděpodobnější nástupce se
analytikům jevila Kimova sestra Kim
Jo-čong, jež se otevření továrny ve
městě Sunčchon rovněž zúčastnila. ta
je v současnosti označována za dru-
hou nejmocnější osobu v zemi.

Hodně se také mluvilo o tom, že

Kim čong-un podstoupil operaci srd-
ce, což by vzhledem k jeho nadváze
nemuselo být úplně vyloučené. Podle
zdroje z jihokorejského paláce však
ani tato domněnka není správná
a vůdce zřejmě operován nebyl. dů-
vodem je spíše Kimova obava z koro-
naviru. to, že by se nemoc, která nyní
hý be světem, vyskytla v Korejské lido-
vě demokratické republice, přitom
ještě v dubnu její nejvyšší představitel
razantně odmítal. Protože panuje
cenzura, je velmi těžké zjistit, jak na
tom Kim čong-un doopravdy je a zda
(či spíše v jaké míře) koronavirus ze-
mi zasáhl. Již 9. března však interne-
tový deník daily NK uvedl, že „na pří-
znaky, které mohly být způsobeny
 nákazou novým typem koronaviru,
zemřelo již 180 severokorejských vo-
jáků.“

MAReK JAKšič

česko začalo vytvářet vakcínu proti
nemoci CoVid-19, oznámil ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch na pon-
dělní tiskové konferenci. do vývoje se
zapojuje Státní zdravotní ústav (SZÚ),
Ústav hematologie a krevní transfuze
(ÚHKt) a institut klinické a experi-
mentální medicíny (iKeM). V zahra-
ničí vývoj protilátek běží již několik
měsíců, česká republika je prozatím
v první laboratorní fázi. 

„Cílem je zajistit ochranu proti no-
vému typu koronaviru. Už ho zkou-
máme nějaký čas a díky intenzivnímu
testování a výzkumu máme dostatek
informací a zkušeností, abychom se
mohli pustit do tak ambiciózní práce,
jako je vývoj vakcíny proti tomuto
onemocnění,“ uvedl ministr zdravot-
nictví. Náklady na výzkum, které se

mohou dostat až na desítky milionů,
má pokrýt Ministerstvo zdravotnictví.

Zda bude výzkum úspěšný zatím
není jasné a podle vedoucí výzkumné-
ho týmu, kardioložky Věry Adámkové
(poslankyně za ANo), je to otázka ně-
kolika měsíců. Pokud by ale byla vak-
cína vyvinuta jinou zemí dříve a byla
by v náležitém množství zaplatitelná
nebo byla poskytnuta licence, měl by
být tým flexibilní a připravený danou
látku vyrábět. Na vzniku vakcíny
v sou časné sobě pracuje okolo 100 tý-
mů po celém světe. 

Na pondělní oznámení, že se česko
pouští do vývoje vakcíny, v úterý re-
agovalo otevřeným dopisem 8 profe-
sorů z Učené společnosti české repu-
bliky v čele s imunoložkou a bývalou
šéfkou Mikrobiologického ústavu

Aka demie věd čR Blankou Říhovou.
Plán je podle nich naivní a poškozuje
dobrou pověst českých vědců. „Kon-
cept projektu na vývoj zlehčuje závaž-
nost celé problematiky a vyvolává po-
dezření, že u jeho zrodu stáli lidé bez
kompetentních znalostí a potřebných
zkušeností nejenom z oblasti výzku-
mu a výroby vakcín, velmi pravděpo-
dobně však též z oblasti mechanismů
imunitní odpovědi u virových infek-
cí,“ uvádějí v dopise. dále také vyzýva-
jí, aby se česká republika raději zapo-
jila do spolupráce na evropském vývo-
ji vakcíny prostřednictvím pracovišť
pro moderní biotechnologický vý-
zkum,  která u nás byla vybudovaná
v posledních letech z prostředků eU,
jako jsou například BioCeV, CeiteC
nebo ÚMtM. teReZA KoUdeloVá

Výbor evropského parlamentu pro
kontrolu rozpočtu ve čtvrtek 7. květ-
na vyjádřil svou nespokojnost nad
střetem zájmů Andreje Babiše v sou-
vislosti s jeho přetrvávajícím vlivem
na holding Agrofert. tato zpráva, kte-
rá vznikla na základě vyšetřovací mise
europoslanců v české republice pre-
miéra vyzývá, aby odstoupil ze své
funkce, nebo se vzdal vlastnictví svých
podniků ve svěřeneckých fondech,
pokud se střet zájmů skutečně po-
tvrdí. Zpráva také poukázala na chy-
bějící mechanizmus, který by  mohl
v české republice podobným střetům
zájmů předcházet. europoslanci do-

vozují, že české úřady by se o tento
problém měly zajímat a řešit ho. Pre-
miér by se také neměl zúčastňovat dů-
ležitých jednáních ohledně euro roz-
počtu, co se může v čase koronavirové
krize jevit jako problém. Premiér
možný střet zájmů opět odmítl. „A dál
to nechci komentovat, protože se bo-
jím, že bych se musel následně omlou-
vat za ten komentář,“ uvedl předseda
vlády. Zpráva by měla dále putovat
k evropské komisi nebo evropskému
úřadu pro boj s podvody (olAF). Je
také možnost obnovení  trestného stí-
hání Babiše kvůli kauze čapí hnízdo.

KAtARíNA KoVARoVičoVá

Kim Čong-un se po 20 dnech znovu objevil
Evropský parlamentní výbor
kárá premiéra Babiše

mnohem více. Spor o výklad našich
dějin a s nimi spojených česko-sovět-
sko-ruských vztahů se ostatně táhne
už několik desítek let a v ohýbání his-
torie má Rusko letitou praxi.

Ať už se jedná o skutečnou fyzickou
hrozbu těmto politikům či nikoliv, je
zarážející, s jak ledovým klidem
k udá lostem přistupuje většinová čes -
ká společnost. Rozumím tomu, že
jsme po dvou měsících života v úspor-
ném režimu a každodenní koronavi-
rové informační tsunami do jisté míry
otupělí, nemyslím si ovšem, že by-
chom tuto situaci měli považovat za
„běžnou“. 

Nicméně, ani méně okaté riziko,
než je v případě Koláře, Hřiba a No-
votného, by se nemělo brát na lehkou
váhu. Vnímám zde totiž jistou alegorii
s čapkovským koncem Jaroslava Ku-
bery, který byl zjevně pod velkým tla-
kem jiné východní velmoci. 

BeRtA SedláčKoVá

Česko začalo vyvíjet očkování proti koronaviru
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PROTI
Ne tak rychle

Slýcháme, že z nejhoršího už jsme
venku, že se podařilo „zachránit tisíce
mrtvých“ a život se pomalu začíná
vracet do stavu, jakému říkáme nor-
mální. Po přísných epidemiologic-
kých opatřeních, omezení pohybu,
uzavření hranic i obchodů a zákazu
shlukování, je tady najednou prudké
uvolnění. To jsou přeci skvělé zprávy!
Nebo ne?

Vládní politici sice podpírají svoje
kroky konkrétními čísly  denní pří-
růstek nakažených se snižuje, testova-
ných naopak pozvolna přibývá a nej-
častěji skloňované číslo reprodukční
se již podařilo dostat do kýžených
hodnot pod hranicí jedné  rychlost,
s jakou se od nejpřísnějších opatření
upouští, a zmatek, který tento proces
provází, však mnoho důvěry nevzbu-
zuje.

Současná rétorika vlády si totiž po-
někud odporuje s tou, kterou se pre-
zentovala během prvních asi 40 dní
nouzového stavu. Co se tedy tak na-
jednou změnilo? Pokud jsme si nyní
mohli dovolit takto razantní rozvázá-
ní řady zákazů, proč nepřišlo už dříve
nějaké dílčí? A nesouvisí obnovení ně-
kterých svobod s rozhodnutím praž-
ského městského soudu, které vládě
snad připomnělo, že si ke svým obča-
nům ani během nouzového stavu ne-
může dovolit úplně všechno?

Studie kolektivní imunity, zveřejně-
ná ve středu 6. května, prováděná na
vzorku 26 tisíc obyvatel ukázala, že
stupeň imunizace české populace je

jen velice nízký a pohybuje se v řádu
jednotek promile. I v nejvíce postiže-
ných lokalitách nepřesahuje 5 % a na-
příklad v Praze nebo Brně je menší
než 0,6 %. Stále však platí, že i my,
stejně jako zbytek světa, víme o no-
vém typu koronaviru jen velice málo.
Nikdo přesně netuší, jak odolní jsou
lidé, kteří již nemoc prodělali proti
opětovnému nakažení, nebo jaký po-
díl případů zůstává bez příznaků.
Křivka počtu nakažených teď sice kle-
sá, avšak kdo ví, zda nebo kdy nás če-
ká druhá či třetí vlna rozšíření nákazy.
Vakcína je bohužel zatím kdesi v ne-
dohlednu a stále platí, jak už jsme se
v nedávné době přesvědčili, že kapa-
cita zdravotnických systémů jednotli-
vých zemí není nafukovací. Na místě
by byla opatrnost, ve snaze zmírnit
ekonomické dopady celé krize se však
nejen Česko vydává cestou opačnou.
Za jakou cenu, to ukáže až čas a statis-
tiky nakažených.

Brát rozvolnění vládních opatření
jako šťastný konec dramatu okolo ko-
ronaviru by bylo nerozumné a mohlo
by se nám to brzy vymstít. Smiřme se
s tím, že koronavirus tu s námi bude
daleko delší dobu, a tak se musíme na-
učit žít způsobem, který bude co nej-
více bránit jeho dalšímu šíření. To, že
už brzy budeme zase volně nakupo-
vat, chodit do kin a muzeí nebo na pi-
vo zkrátka ještě neznamená, že tak
budeme moci činit s někdejší bezsta-
rostností.

DANIeL PALáT

Začátky karantény byly vcelku cha-
otické, přesto vláda působila, že ví, co
dělá. Zásadní opatření proti rozšíření
viru přišla pohotově. Díky této rychlé
akci jsme se poměrně brzo dostali do
fáze, kdy opatření mohou povolovat.
Mohou? Nebo musí? 

Pandemie koronaviru s sebou při-
nesla strach z neznámého, který byl
umocněn také radikální změnou život-
ního stylu a omezením svobody pohy-
bu. Kromě toho tu byly hrozivé příbě-
hy nakažených, přišla svědectví z Itálie
a další. Zkrátka, vypadalo to černě. 

Následoval čas plný navzájem si od-
porujících predikcí epidemiologů
a odhadů členů vlády či krizového štá-
bu. Hranice zavřené do konce roku
a školy do konce roku školního –
i s takovými představami jsme se mu-
seli vyrovnat. Dokud ovšem nepřišly
nové, úplně jiné informace. Postupně
se tak přiblížilo uvolňování, přišlo až
nečekaně brzo a intenzivně. Mimo ji-
né na tom má svůj podíl i rozhodnutí
soudu o nezákonnosti některých opa-
tření a jejich následnému zrušení. 

Bohužel uvolňování karantény pro-
bíhá ve stejném stylu, jako její začátek
– je to zmatek. Překotné vracení Če-
ska do provozu ovšem není neopod-
statněné. Virus jako takový jsme, zdá
se, dostali pod kontrolu. Je nejvyšší
čas hasit jinde. Palčivé otázky ekono-
mického dopadu karantény se stávají
prioritou. 

V obchodech už nejsou prázdné re-
gály, dokonce i tu mouku a dezinfekci
mají. Stoupají ale ceny potravin, ze-
jména ovoce a zeleniny – ty dovážíme
zejména z koronavirem nejvíce posti-
žených zemí, tedy z Itálie a ze Španěl-
ska. Do toho se ozývají hlasy, že v ze-
mědělství budou chybět pracovní síly
ze zahraničí. Je tedy ohrožena i domá-
cí úroda. 

Drahé potraviny jsou špatnou zprá-
vou pro restaurační zařízení, která
beztak procházejí složitým obdobím.
Je tedy nutné, aby alespoň ti, co už
v republice jsou, mohli chodit do prá-
ce, a to samozřejmě neplatí pouze pro
zemědělství. Aby lidé vydělávali a ut-
ráceli, to je jednoduchá logika. 

Ani člověk na ošetřovačce ekonomi-
ku nenastartuje, proto je důležité ote-
vřít školy a zároveň s nimi školní jídel-
ny a družiny. Nemluvě o tom, že osob-
ní přítomnost žáků a studentů ve vý-
uce má množství dalších výhod, včet-
ně nenahraditelné socializace. 

Umožnění cestování v rámci repu-
bliky by zase mohlo podpořit podniky
závislé na turistickém ruchu, které za
normálních okolností živí miliony tu-
ristů ze zahraničí. 

Ačkoliv uvolňování opatření nepro-
bíhá ideálně, snad bude mít lepší vý-
sledky, než by mělo protahování sta-
vu, ve kterém je naše ekonomika ne-
bezpečně zpomalená. Neznamená to
ovšem, že bychom si měli oddechnout
a že s karanténou řekneme sbohem
i koronaviru. Naopak, v běžném pro-
vozu bude ještě důležitější dodržovat
hygienická pravidla, starat se o zdraví
své a svých blízkých, zejména těch
z rizikových skupin. K vítězství na vi-
rem je potřeba větší osobní zodpověd-
nost. Zvládneme to? 

MICHAeLA ŠeDINoVá

Jak vypadá směna v prádelně ukrýva-
jící se v podzemí pražské motolské ne-
mocnice? Proč se nedá v balírně kuřat
společnosti Vodňanské kuře vydržet
pracovat ani týden? Na kolik pauz na
jídlo či toaletu má nárok pokladní
v supermarketu Albert? Co obnáší
práce u pásu v žiletkárně v Krupce?
A co všechno může najít třídič na páse
v ostravské třídírně odpadů? Pět špat-
ně placených pracovních pozic vystří-
dala novinářka Saša Uhlová během
půl roku. Se změněným jménem i fy-
zickou podobou prošla pracovními
pohovory a nechala se na krátkou do-
bu zaměstnat na nekvalifikovaných
postech u firem po celé Republice, kde
se pokoušela zdokumentovat vše od
pracovních podmínek až po mentalitu
a příběhy svých spolupracovníků. „
Saša Uhlová dokázala cosi výjimečné-
ho: připomenula celému Česku, že
i v době konjuktury a blahobytu pra-

cují statisíce lidí denně doslova za pár
šupů v drsném a často nehostinném
prostředí,“ vyjádřil se k jejím reportá-
žím vydávaným na webu A2larm, kte-
ré později shrnula do knižního vydání
s názvem Hrdinové kapitalistické prá-
ce, novinář Petr Kamberský. 

Pět reportážních kapitol prostoupe-
ných vyčerpáním i frustrací, zároveň
ale s probleskujícími střípky lidské so-
lidarity, je proloženo kopiemi pracov-
ních smluv, výplatnicemi, účtenkami
a autentickými fotografiemi z praco-
višť. Lehkost a rozvolněný jazyk pro-
vází vyprávění podobné až deníkovým
zápiskům, které odkrývají tvrdou rea -
litu méně probíraného pracovního tr-
hu, ale také nastiňují sociální zázemí
ve společnostech nabízejících svým
zaměstnancům plat často ani ne ve vý-
ši minimální mzdy. Za zmínku stojí
pozoruhodná  schopnost Uhlové na-
vázat velmi osobní vztah s jednotlivý-

mi kolegy v tak neosobním prostředí,
což dodává reportážnímu celku ještě
další rovinu. Rovinu lidských příběhů,
často dojemných a komplikovaných,
vyprávěných lámanou češtinou o jedi-
né pau ze během dvanáctihodinové
 šichty. 

Knize vydané roku 2018 naklada-
telstvím Grada publishing předcházel
dokumentární film Hranice práce,
který se pod vedením režisérky Apole-
ny Rychlíkové objevil v jihlavských
festivalových kinech již v roce 2017.
Celý projekt způsobil otevření veřejné
debaty o zvyšování minimální mzdy,
přičemž některé podniky v návaznosti
na to zvedání mezd zaměstnancům
opravdu vyhlásily. Doufejme tedy, že
by to mohl být příslib pro hrdiny tex-
tu, kteří zajišťují čisté prádlo v nemoc-
nicích, nebo každodenní přísun masa
do regálů v našich supermarketech. 

ŠáRKA VLASáKoVá

PRO
Je načase dát se do pohybu 

Novinářka s minimální mzdou: Co společnost nevidí
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Třpytky, úzkost a emoce – 
život dnešních teenagerů
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Natočit dramatický seriál pro náctile-
té není jednoduché. Snaha dospělých
tvůrců zachytit problémy mladých
bez zbytečného patosu jen málo kdy
padne na úrodnou půdu. To ale roz-
hodně není případ euforie, autorské-
ho seriálu Sama Levinsona (scénář, re-
žie) natočeného pod značkou televi-
zního velikána HBo. Jako blesk z čis-
tého nebe zasáhl televizní produkci
a jednoznačně se zařadil na přední
příčky nejen seriálů pro mladé, ale te-
levizní tvorby celkově. 

Hned na začátku první epizody se
ocitáme na maloměstě, které je nám
popsané očima Rue (Zendaya), se-
dmnáctileté vypravěčky seriálu, která
se právě vrátila z léčby závislosti na
drogách. Postupně poznáváme celou
nesourodou skupinku teenagerů, je-
jichž osudy euforie sleduje, novou
holku Jules (Hunter Schafer), sportov-
ce Natea (Jacob elordi), nepopulární
Kat (Barbie Ferrera) a mnoha dalších.
Každá z osmi epizod nám blíže před-
stavuje jednu z hlavních postav, její
dětství, přání, tužby i nejskrytější myš-
lenky. Díky tomu tak můžeme pro-
zkoumávat problémy a starosti dneš-
ních teenagerů, ať už se jedná o dro-
govou závislost, duševní nemoci, to-
xické vztahy, sexualitu a gender nebo
neplánovaná těhotenství. Seriál si
v tomto ohledu opravdu nebere servít-
ky, a všechny problémy jsou zde velice
explicitně zachycené. 

Neodmyslitelnou součást celého dí-
la tvoří jednoznačně jeho vizuál. Nad
obdivuhodnou prací s kamerou, která
perfektně zachycuje a prohlubuje

emoce celého seriálu, zůstává diváko-
vi mnohdy rozum stát. Umně vytvoře-
né kulisy doplněné výraznými světly
vypadají občas až snově a dokonale
vystihují celkovou atmosféru euforie,
která se mnohdy pohybuje na hranici
reality a fantazie. Určitě je nutné také
vyzdvihnout práci s kostýmy a make-
upem, která hrála velice důležitou roli
v chápání jednotlivých postav, někdy
dokonce reflektovala vnitřní vývoj hr-
dinů. 

Atmosféra díla může místy působit
jako sen, po obrazovce se míhají ba-
revná světla, a třpytivé flitry, téměř
všudypřítomná moderní hudba někdy
připomíná hudební klip. S touto hra-
vou a esteticky velice příjemnou podí-
vanou však kontrastuje velice temný
a surový děj. Hlavní postavy si prochá-
zí neskutečně bolestivými traumaty,
bojují se svým okolím i sami se sebou.
chovají se sice jako dospělí, ale po-
stupně odkrýváme, že jsou všichni ješ-
tě děti, kteří pořádně nevědí, co vlast-
ně dělají a bojují s tím, co jim život při-
nesl. 

Podle autora Sama Levinsona, kte-
rý byl sám v mládí závislý na drogách,
se seriál nesnaží ani tak o přesný do-
kumentární obraz toho, co to zname-
ná být v dnešní době mladý, ani o mra-
vokárný přístup k problémům dospí-
vajících, ale spíše o zachycení celkové-
ho pocitu nejistoty a deziluze, ale i eu-
forie a opojení životem, kterou zažívá
generace vyrůstající ve světě před mo-
bilními obrazovkami a neustále připo-
jená na sociálních sítích. 

BáRA KoŠťáLoVá Předpremiéru gruzínského snímku
Dokud se tančí mohli diváci vidět
28. dubna 2020 v rámci projektu Mo-
je kino LiVe, který se snaží převést sá-
ly biografů do obývacích pokojů. Stačí
zaplatit za lístek na webových strán-
kách některého ze zapojených kin, vy-
čkat na zaslání odkazu a pak už jen
sledovat snímek z elektronického za-
řízení a případně se zapojit do diskuse
s ostatními diváky. 

Distribuci zajistil filmový festival
Mezipatra, kde byl snímek v listopadu
2019 uveden. Příběh o vztahu mezi
dvěma muži zasazeném v prostředí
gruzínských národních tanců uchvátil
návštěvníky natolik, že mu přiřkli prv-
ní místo v divácké kategorii. Film bo-
doval i v cannes, Sarajevu či oděse,
kde vyhrál hlavní cenu.

i přes nepopiratelný mezinárodní
úspěch je film ovšem podobný tolika
jiným snímkům s homosexuální té-
matikou. Hlavní hrdina, subtilní ta-
nečník lidových tanců Merab, má sice
děvče, ovšem vztah je to spíše plato-
nický a ostýchavý a poté jen na oko,
protože přichází oN. Starší a průboj-
nější irakli, který mladíkovi učaruje
a najednou, bum, je tu láska, ta pravá,
která ovšem nemůže skončit dobře.
Stejný příběh přináší i slavnější Dej mi
své jméno či Zkrocená hora.

Dějová linka tak nemůže kosmopo-

litního diváka otupělého vůči všem
zobrazením zakázané vášně nijak pře-
kvapit. Kdyby nebylo gruzínských
reá lií a tance, snímek by byl pouze
fádním zobrazením tragického mi -
lost ného příběhu. Právě mistrné vy-
kreslení atmosféry Gruzie a působivý
vhled do gruzínských národních tan-
ců činí dílo výjimečné.

Malá kavkazská země je režisérem
Levanem Akim vylíčená jako stát plný
rozporů. Na jedné straně je tu svět tra-
dic, který reprezentuje tanec. Merab
je mu plně oddán a po vyhlášení kon-
kurzu do národního souboru trénuje
celé dny i noci. Skrz rychlé střihy a ryt-
mickou hudbu vidíme přísný svět
s jasně určenými pravidly. Dívky
a chlap ci tu sice tančí pospolu, ale, jak
poznamenává jedna z postav, ve světě
gruzínského tance žádný milostný
podtext není.

Toto tvrzení vyřčené starším mu-
žem ostře kontrastuje s postojem mla-
dých tanečníků. Rádi se baví, do noci
pijí, do milostných vztahů se vrhají po
hlavě, a když tančí mimo hodiny, divo-
ce se vlní do rytmu hudby, což kamera
zdařile zachycuje. Kouzelná je scéna
na oslavě Merabovy přítelkyně Marie,
kde všichni tančí od letního podveče-
ra až po hlubokou noc. Mladí taneční-
ci i přes nulové zkušenosti s filmovým
hraním zdařile znázorňují nespouta-

nost dospívání.
Merab a jeho přátelé tak neustálé

oscilují mezi tradičním světem sváza-
ným náboženskými pravidly a svo-
bodným světem, kde všechny dávné
zvyky působí přežitě. Merab tváří
v tvář chudým rodičům, kteří v tanci
neuspěli a nemožnosti dát svou orien-
taci a vztah najevo, postupně přestává
pravidlům stačit a rezignuje.

Levanovi Akimu se daří přesáhnout
LGBT tématiku a přinést vhled do ze-
mě, kde vedle pohádkového světa za-
haleného do hávu neskutečna existuje
moderní společnost. Ne náhodou se
jeden z vrcholů filmu, konfrontace
dvou milenců, odehrává na tradiční
gruzínské svatbě.

Rozdvojenost Gruzie potvrzuje
i postoj tamějších vládních představi-
telů a společnosti. Hercům a štábu od-
mítla vláda financovat cestu do can-
nes, choreograf filmu se rozhodl zů-
stat v anonymitě a uvedení filmu na
domácí půdě provázely protesty.
i přes to, že v zemi je diskriminace na
základě sexuální orientace zakázána,
většinová pravoslavná společnost od-
lišnými lidmi pohrdá. 

Dokud se tančí by tedy měl být
hlavně příležitostí k diskusi o palči-
vých tématech a problémech mladé
gruzínské generace.

KRiSTýNA DVoULeTá

Scénu jako z Pomády, ve které John
Travolta se svou dívkou přijíždí ve sta-
rém kabrioletu do autokina, si nyní
může leckdo z nás zažít na Náklado-
vém nádraží Žižkov nebo v Pražské
tržnici. Právě na těchto místech totiž
24. 4. odstartoval multižánrový festi-
val Art Parking, který kromě promítá-
ní filmů nabízí také živé koncerty, di-
vadelní představení či slam poetry. To
vše diváci sledují z pohodlí a přede-
vším bezpečí svého auta, kterým na
místo konání dorazí. 

V posledních týdnech jsme si v rám-
ci různých protivirových opatření mu-
seli zvyknout na absenci kultury té-
měř jakéhokoli druhu. Návštěvy kin,
koncertů, divadel, festivalů, s tím vším
byl ze dne na den konec. Někteří
umělci se proto vydali cestou streamo-
vaných představení, které byly ze za-
čátku zajímavé a zpestřovaly jinak po-
měrně monotónní dny strávené do-
ma. Postupně se ale ukazuje, že takto
podané umění divákům ani umělcům
nestačí, potřebují ho totiž živé a bez-
prostředně sdílené. To je podle autora
projektu Karla Kratochvíla hlavní dů-
vod, proč Art Parking vznikl. Festival

plánuje kromě hlavního města rozšířit
také do Brna, ostravy a Plzně. 

celý program se odehrává v duchu
respektování hygienických pravidel
a návštěvníci nemusí v jeho průběhu
vůbec opouštět své automobily. Vstu-
penku z e-mailu stačí ukázat přes za-
vřené okénko, všichni vedle sebe par-
kují v dostatečných rozestupech a ob-
čerstvení je možné objednat přes apli-
kaci v mobilu. Jedna vstupenka se
vždy vztahuje na celý vůz, ve kterém
tedy může sedět libovolný počet lidí.
Nejlepší výhled nicméně poskytují
zpravidla přední sedačky. 

Kromě Art Parkingu odstartoval
6.5. také filmový festival Drive-in, kte-
rý vznikl ve spolupráci s pražským ki-
nem edison a probíhá na parkovišti
Džbán v Divoké Šárce. otevření dal-
ších autokin se v průběhu května
chystá také v Liberci, Ústí nad Labem,
Klatovech či na Vysočině. Zdá se tedy,
že i když nás koronavirová krize obírá
o velkou část kulturních zážitků, tak
právě donedávna vymírajícím autoki-
nům nyní významně pomáhá při no-
vém vzestupu. 

SANDRA SýKoRoVá

„Je teda parádní vidět jména přihláše-
ných diváků, člověk pak může lecko-
ho osobně pozdravit. Je to jako kdyby
na opravdovém koncertě měli lidi nad
sebou cedulky se jmény,“ říká o kon-
certech v době koronavirové písnič-
kář Michal Horák. Hudebník, který
před pár dny oslavil dvacáté druhé na-

rozeniny, musel svoji jarní šňůru pře-
sunout ze sálů do online světa. Stu-
dent Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy skládá písně od svých třinácti
let a nezalekne se žádného tématu. Na
debutové albu, které vydal v říjnu
2019, se objevily skladby jako Hej te-
to! o příběhu smrti jednoho křečka,

Za živou kulturou jedině autem

Dva světy v Gruzii. Ve snímku Dokud se tančí 
se prolíná folklór se vzdorem mladých

Malá obrazovka místo koncertního sálu a oblíbený
umělec přímo ve vašem obýváku

deut Netušim s písničkářem Pokáčem
o strastech vysokoškolských studentů
u zkoušky nebo píseň Je to tak, ve kte-
ré zpívá o malichernostech každoden-
ního života.

Co vám teď nejvíc chybí?
Bude to znít jako klišé, ale asi ty

koncerty. S kamarády se už začínám
bez problémů vídat. Věci do školy dě-
lám z domu, ale ty koncerty, to je něco,
co je od mých třinácti let součástí mé-
ho života. Něco jako dva měsíce bez
jediného koncertu jsem ještě nezažil.
S fanoušky v kontaktu jsem, ale nic se
nevyrovná živému hraní.

Má tahle situace vliv na vaši tvor-
bu? Máte teď víc času něco vymýš -
let, nebo vás naopak nic nenapadá?

Je fakt, že mám čas na dodělání
„šup líkových“ záležitostí. Dopsal jsem
toho dost, ale na nové podněty je teda
současná situace dost chudá a bez těch
to nejde. Takže se na normální režim
těším už jen z důvodu, abych měl zase
kde získat inspiraci pro svou tvorbu.

Odkud obyčejně čerpáte inspira-
ci?

Jednoznačně běžný život. Baví mě
psát i o absolutně všedních věcech
a pokud možno je podat zajímavou
formou. Baví mě taky zpracovávat
moje osobní zážitky nebo historky,
které se ke mně dostaly odjinud. 

Co tedy teď tvoříte? 
Vlastně hned ze začátku nouzového

stavu jsem začal pracovat na singlu,
který jsme i vzápětí vydali, a který se
jmenuje „Rande“ a je vlastně jednou
z těch šuplíkových písní. Původně
jsme měli v plánu vydat píseň úplně ji-
nou, už jsme měli vyprodukovanou
studiovou nahrávku a domluvený ter-
mín natáčení, pak se všechno změnilo
a já zůstal doma čumět do zdi. No
a pak se mi vybavil refrén Rande a by-
lo to. Děj videoklipu se odehrává for-
mou videohovoru, čímž jsme elegant-

ně využili situace s minimálními ná-
klady a zároveň tím neporušili karan-
ténu. To by mě asi za normálních
okolností nenapadlo.

Nebylo by s tím videoklipem lepší
počkat, než ho točit v omezených
podmínkách?

Myslím, že na tuhle situaci jen tak
nezapomeneme. Pochybuju, že se na
video někdo koukne za dva roky
a řekne: „Ty jo, proč to ten Michal to-
čil takhle amatérsky doma, když má
většinu klipů mnohem víc profesio -
nálních?“ A tenhle videoklip je, mys-
lím, aspoň vzpomínkou na dobu, kdy
jsme prostě nevěděli, jestli v nejbliž-
ším půlroce vůbec něco vydáme nebo
jestli vůbec vylezeme z baráku. Ten
klip má tímhle svoje jedinečné kouzlo
a musím zaklepat, že ho lidi navzdory
tomu všemu vzali parádně.  

Jako spousta dalších hudebníků
jste se i vy rozhodl pro kontakt s fa-
noušky pomocí streamovacích pro-
středků. Je to pro vás zábava nebo
spíše povinnost vůči nim?

Řekl bych, že obojí. Tím, že jsem ve
svých streamech měl i houslistu Ada-
ma Černíka, který je mým dobrým ka-
marádem, jsem si všechny streamy ná-
ramně užil. Zároveň jsem měl vždycky
velikou radost, když mi lidi napsali,
jak jim moje streamy pomáhají nekle-
sat na duchu. To by pak byl hřích ten
stream jednou za čas neudělat. 

Neuvažoval jste, že byste svá vy-
stoupení zpoplatnil? Za koncert je
přece normální zaplatit.

Uvažoval. Především tedy proto, že
to dělali ostatní. Pak jsem si ale řekl,
že se mám vlastně dobře. Jsem ještě
student a momentálně žiju u rodičů,
takže neplatím nájem a podobně. Bral
jsem to i jako projev solidarity, proto-
že spousta lidí to teď nemá finančně
jednoduché. Mě nic nestojí zapnout li-
vestream a zahrát tam pár písniček.

Ani se nebudu ptát, jestli to je
oproti živým koncertům rozdíl.
Spíš by mě zajímalo, jak se při tako-
vém hraní cítíte.

Musím se tedy přiznat, že je nesku-
tečné, kolik lidí se na ten stream
vždycky přihlásilo. Jsem momentálně
zvyklý naplnit spíš komorní kluby pro
sto až dvě stě lidí, když se na první
stream přihlásilo asi dvanáct set sle-
dujících, byl jsem hodně rozpačitý.
Člověk si to na druhé straně toho mo-
bilu nedokáže uvědomit, ale pak mi
došlo, že jsem právě měl asi největší
sólový koncert kariéry. Taky je teda
parádní vidět jména přihlášených di-
váků, člověk pak může leckoho osob-
ně pozdravit. Je to jako kdyby na
opravdovém koncertě měli lidi nad se-
bou cedulky se jmény. 

Chybí vám potlesk a reakce fa-
noušků? Smajlíci je pravděpodobně
nenahradí.

To dá rozum, že chybí. A jak! Smaj-
líci jsou sice dobrá věc, ale reálné tles -
kání a nadšené halekání je to, co nás
během koncertu drží v maximálním
nasazení. 

Co je na takových streamech nej-
těžší?

Pro mě je to třeba uvědomit si, že za
tou obrazovkou jsou doopravdy lidi.
Člověk pak může lehce ztratit trému
a nepodat takový výkon, jaký by si
dobrý koncert zasloužil. 

KATeŘiNA NěMcoVá
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Najít motivaci střílet, když se zrušily 
všechny závody do odvolání, je sakra těžký

Klára Grapová. Foto archiv

FLEŠ
Do čísla 4 přispěli: 
kristýna Dvouletá, Marek Jakšič, Bára košťálová, Tereza koudelová, katarína kovarovičová, Marek Máčala, kateřina
Němcová, Daniel Palát, Marián Rolník, David Sebíň, Berta Sedláčková, Sandra Sýkorová, Michaela Šedinová, Šárka
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Po zavedení přísných opatření spoje-
ných s nástupem viru se zastavilo
mnoho soutěží i tréninků z mnoha
sportovních odvětví. Sportovci tak zů-
stali doma, obzvláště náročné to moh-
lo být pro hráče týmových sportů, kte-
ří museli přistoupit na individuální
způsoby tréninku. S postupným roz-
volňováním se však mnoho z nich ke
své činnosti aspoň částečným způso-
bem může navrátit.

i přesto, že si některé sporty nemo-
hou užívat plnohodnotný návrat do
hal či bazénů, přeorientovaly se po-
stupně na způsob suché přípravy, kte-
rou mohou provozovat v parcích a pří-
rodě. Příklad této částečné změny mů-
žeme pozorovat ve florbalovém pro-
středí, kdy se za běžných podmínek
v tomto období uskutečňovaly trénin-
ky jak v halách, tak i venku. Příprava
na další sezónu tak zatím probíhá jen
ve venkovních prostorách. Dalším dů-

ležitým aspektem, který musí sportov-
ní kluby a sportovci samotní zohled-
nit, je i počet účastníků.

Nařízení vlády o sdružování v ma-
ximálním počtu deseti osob však
komplikuje vedení některých trénin-
kových jednotek, při kterých se musí
hráči rozdělovat do menších skupin
a zároveň mít dostatečný odstup. Na
florbalové scéně se však i přes všechny
těžkosti začíná znovu rozjíždět letní
příprava. U některých klubů ovšem
můžeme vidět jistou opatrnost, kdy se
zapojením mladších ročníků stále ješ-
tě vyčkávají a tréninky jsou organizo-
vány jen pro dorostenecké a juniorské
skupiny. 

Celý český sport však doufá, že se
vládou zavedená omezení začnou co
nejdříve uvolňovat a sportovci se tak
budou moci vrátit k běžnému trénin-
kovému režimu.

MARek MáČALA

klára Grapová je devatenáctiletá re-
prezentantka ČR v lukostřelbě a záro-
veň studentka žurnalistiky na FSV Uk.
Jak zvládá mistryně republiky v terčo-
vé lukostřelbě ze sezony 2015/2016
zkombinovat školu a milovanou luko-
střelbu, ke které ji popostrčil otec?
A dokázala by sestřelit jablko z hlavy
jako Vilém Tell? To a mnohem víc v ná-
sledujícím rozhovoru. 

S lukostřelbou ses seznámila,
když ti bylo 10 let, což je v porovná-
ní s ostatními sporty relativně poz-
dě. Existuje ideální věk, kdy s ní za-
čít?

Právě těch deset let býval ideální
věk, kdy začít. Dneska se nabírají děti
od osmi, ale je to dost individuální. Po
dětech se chce, aby se skoro dvě hodi-
ny soustředily se zbraní v ruce. Proto
rozhoduje i to, jestli je dítě dostatečně
vyspělé, klidné, poslouchá a rozumí,
co se po něm chce. 

A naopak, je limit, kdy už je poz-
dě chtít začít a mít vrcholové ambi-
ce? 

Začít se dá vždycky, ale čím později,
tím těžší to je. když začneš jako dítě,
všechno roste s tebou - luky, soutěžní
vzdálenosti. když začneš v 18, musíš
dostřelit na 70 metrů, abys mohl sou-
těžit – a vůbec to neznamená, že
v tom budeš dobrý! Nicméně, jako ta-
kovou menší motivaci mohu uvést na-
šeho nejlepšího lukostřelce erika
ebermanna. Tomu je 31, ale soutěžit
začal teprve před dvěma lety.

Kdy obvykle sportovci odcházejí
do lukostřelecké penze? 

To se nedá říct přesně. Lukostřelba
není sport, kde tě limituje věk. Ve 40
asi těžko budeš špičkový atlet, ale
dobrý lukostřelec v pohodě. Hranice
je, podobně jako u ostatních sportů,
okolo 35 let a to proto, že všichni cítí
potřebu se posunout.

Na jaké disciplíny se lukostřelba
dělí a které děláš? Jde ti nějaká víc? 

Lukostřelba se dělí podle období na
halovou a terčovou. Ty dělám obě. Ha-
lová je od listopadu do března a střílí
se z 18 metrů na 20 centimetrové ter-
če. Terčová, jediná olympijská discip -
lína, je pro nás hlavní soutěžní obdo-

bí, závodí se na 70 metrů a metr dva-
cet velký terč. Lukostřelba se dělí
i podle luku. Já střílím s reflexním čili
olympijským. Můžeš mít i kladkový,
holý nebo instinktivní. Trochu bokem
toho je terénní lukostřelba. Tu jsem
zkoušela asi dvakrát, a je to skvělý!
Chodíš s lukem po lese a střílíš do růz-
ně umístěných terčů. Nemám na to
moc čas, ale oproti terčovce je to tako-
vá pohodička. Teď nám nově přibyl lu-
kostřelecký biatlon, ale do toho se roz-
hodně nehrnu (smích).

Jak si mám představit lukostře-
lecký biatlon? 

Je to jako normální biatlon, akorát
nejsi na lyžích. Prostě běháš s lukem,
střílíš do malých terčíků. Jsou tam
i různé vzdálenosti, ale to už si přesně
nevzpomenu. 

Co považuješ za svůj největší do-
savadní úspěch? Jaké máš ambice
do budoucna? 

Jako velký úspěch beru, že držím
český rekord v kategorii kadetek
(15–18 let) a potom medaili z evrop-
ského poháru v kategorii mix-týmů,
spolu s umístění v první desítce. Taky
jsem ráda, že jsem se poměrně brzo
dostala do dospělé reprezentace. Am-
bice do budoucna jsou otázka. Teď po-
pravdě nevím. Jsem ve fázi, kdy chci,
aby mě to hlavně bavilo, ale sním
o všem možným. O olympiádě, jak
s lukem na zádech procestuji svět... 

Jak vypadají tréninky? Pro ne-
zaujatého diváka může lukostřelba
působit jako že si stoupnete, napne-
te tětivy, vystřelíte a pak děj se vůle
boží.

Takhle to nějak je (smích). Teď váž-
ně, první máme dynamickou rozcvič-
ku, potom se simuluje výstřel. To je
buď s gumou, nebo lukem a slouží to
k rozhýbání specifických svalových
skupiny, které u střílení používáš. Po-
tom se rozstřílíme na kratší vzdálenost
bez terče a pokračujeme na soutěžní
vzdálenost. Trénink může být objemo-
vý (tzn. co nejvíce šípů), zaměřený na
techniku střelby nebo třeba na zlepše-
ní míření. Není to tak, že jen stojíme
na metě a střílíme, musíme se udržo-
vat i jinak – posilovna, běh a tak.

Jak se do tréningů promítla koro-
nakrize? 

Všichni jsme se přesunuli domů,
což je docela otrava, protože 70 metrů
v bytě a většinou ani na zahradě nena-
jdeš. A když střílíš proti sousedovic
oknu, taky se na to dvakrát netváří. Já
střílela doma v pokoji asi na 2 metry,
potom na zahradě na pět a soustředila
se na techniku. Najít motivaci střílet,
když se zrušily všechny závody do od-
volání, je ale sakra těžký.

Široké spektrum sportovců se při-
pravuje ve čtyřletých olympijských
cyklech. Ovlivnilo tvou přípravou
odložení olympiády na příští rok?

S mojí ne. Bylo mi 16, když byla
olympiáda v Riu, takže mě se to vůbec
netýkalo. Ze začátku jsem byla na-
štvaná, protože jsem letos měla formu
a vůbec to neznamená, že to tak bude
i příští rok. Teď jsem ale ráda. Mám
další rok, kdy můžu přípravu zase tro-
chu zlepšit. 

Jaké šance má česká reprezentace
v Tokiu příští rok?

Ještě jsme se na ně nedostali. kvali-
fikovat se je dost těžké, ale nemožné
to není. Myslím, že pro ženy je to pod-
statně lehčí než pro muže. 

Kdybych se teď chtěl vrhnout do
lukostřelby, jak mě to zasáhne co
do financí? 

Cena mého luku se pohybuje okolo
80 tisíc a šípy zhruba 20 tisíc, ale nic
z toho mi rodiče nikdy nemuseli kou-
pit. Něco jsem dostala z reprezentace,
něco jsem zaplatila ze sponzorských
peněz. To se ale bavíme o fakt skvělém
závodním vybavení. Běžné luky a šípy
stojí pětinu a jde o víceméně dlouho-
dobou investici.

Je těžké sehnat sponzory? 
Ano, pro lukostřelbu se shánějí dost

špatně. Jde i o známosti, kontakty.
V tomhle mám štěstí, protože jsem
v Centru individuálních sportů Ostra-
va, kde se o mě starají od té doby, co
jsem v reprezentaci. 

Zní to dost nákladně a ani u spon-
zorů to nevypadá dobře, dá se u nás
vůbec uživit jako profi lukostřelec?

V Česku máme jen jednoho. Ten se
sice uživí, ale nevydělá si.  

V tichosti domova nelze myšlenky na
uplatnění ambicí snadno utišit. Co bý-
val nepatrný hlásek v zákoutích mysli,
se dnes jeví jako nesnesitelný jekot;
„Měl bys nějak zkrášlit tu svou haci-
endu! Co takhle pořídit knihovnu?!“

i vyslechl jsem niterné volání po
dobrodružství a ještě před polednem
mi dva zakuklenci, Bohdan a Čenda,
přivezli krabici s knihovnou Li-
ATORP. Dát knihovně jméno ve vás
vyvolá dvojí účinek. Jednak člověk
snadno nabude pocitu, že neskládá
pouze prachobyčejnou knihovnu, co
má každý druhý, ale montuje Li-
ATORP! Ať to znamená cokoliv, hned
to má punc vznešenosti! Jednak ne-
mohu opomenout i hledisko praktic-
ké; když dáte kupříkladu jméno ne-
zbednému kotěti, jen těžko se jej pak
můžete zbavit. Stejné je to žel bohu
i s nezbedným nábytkem. 

Právě zmíněný punc je totiž jediné
uspokojení, které vás při skládání če-
ká. Švédové v sobě ukrývají geny kru-
tého, až sadistického národa Vikingů.
Již na první pohled jsou tyto genetické
otisky patrné v tištěných návodech
k sestavení LiATORPU.

Hodinu po hodině jsem vymýšlel ji-
né postupy, jak smontovat ten či onen
kus prkna, který z čiré nenávisti nazý-
vám sakramentským šmejdem. Nutno
podotknout, že mi ani přiložené náči-
ní práci nijak neusnadnilo; tu se

šroub ky zachovaly jako světloplaché
svinky a frnk! Schovaly se pod nejbliž-
ší skřínku do nejtemnějších koutů tak,
abych na ně nedosáhl, jindy si zas po-
čínaly jako nepoddajné žížaly, ne a ne
se pevně zavrtat do desky; celé desítky
minut jsem neměl v hlavě nic než tyhle
problémy, až jsem se chvílemi děsil,
jak jsem sám sobě nepřítelem.

Dovolil jsem si proto upravit pár li-
dových přísloví, která snad budoucí
nešťastníci dobře využijí:

• Co dřevěný kolíček spojí, už ni-
kdo nerozpojí.

• Cos jednou rozmontoval, už stej-
ně nesestavíš. 

• Co se neviklá, nevrtej.
• Co nejde rozumem, to půjde silou.
• kam čert nemůže, tam strčí

hmoždinku. 
• Jediné nepozměněné a přesto po-

užitelné je přísloví šesté: Dal ses na
vojnu, tak bojuj!

Zbrocený potem bezradně šahám
po ryzlinku. Nepoučen dogmatickým
šesterem stojím po úmorných hodi-
nách před urychlovačem částic jen
vzdáleně připomínajícím knihovnu.
Těžko stála na nohou a úpěnlivě vrza-
la při sebemenším doteku. Usrkávám
doušky suchého a kochám se. Hlásek
v hlavě pominul. Cítím se jako hrdý
rodič asociálního dítěte; je trochu jiný,
ale náš.

DAViD SeBíň

Sportovní kluby postupně
spouští letní přípravu

Jiný ALENÄSH

Trápí lukostřelbu otázka dopin-
gu? 

Lukostřelba je čistý sport, většina
pozitivních testů byla jen na alkohol
a marihuanu, které mají nulovou tole-
ranci právě kvůli tomu, že jde o zbraň.

Odbočme, ty si se od letošního
školního roku přesunula na studia
z Ostravy do Prahy. Jak zvládáš
skloubit vysokou školu a sport? 

Paradoxně mnohem líp než na
gymplu. Vysoká je v tomhle skvělá. Je-
dinou nevýhodou je, že nikoho neza-
jímá, proč jsi zrovna nemohl být na
cvičení, je to takové neosobní. Nicmé-
ně musím pravidelně pendlovat. Tré-
nuji sice v Praze, ale soutěžím pořád
za Ostravu a mám tam klub i trenéra. 

Na co by ses chtěla profesně zaměřit? 
Chtěla bych se dostat do sportovní

redakce. Hrozně by mě bavilo dělat
něco podobného jako například Ža-
neta Peřinová. Televizní rozhovory se
sportovci nebo nějaké reportáže, ale
nelpím na tom. Tím, že dělám luko-
střelbu, mám slabost pro nepopulární
sporty. 

Je lukostřelba nebezpečná? 
Myslím, že vůbec ne. 
Dokázala bys mi tedy sestřelit

jabl ko z hlavy? 
Asi jo, ale nikdy jsem to nezkoušela.

Vždycky si vybavím to video z Rus-
sia’s Got Talent a nějak mě přejde
chuť to zkoušet.

MARiáN ROLNík


